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إىل كافة املتشككني واملشككني يف حقائق النبوة، 

نون أم من عصر الدجال بعيدون وإىل الذين يظ
وهم .. جداً، وإىل الذين يعملون حلساب الدجاجلة

 ..يعلمون أو ال يعلمون
 )املؤلف(
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{ 
قيماً * ل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاًنـزاحلمد هللا الذي أ{

 لينذر بأساًَ شديداً من لدنه ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أنَّ
* وينذر الذين قالوا اختذ اهللا ولدا* ماكثني فيه أبداً* هلم أجراً حسناً

ماهلم به من علم وال آلبائهم كربت كلمة خترج من أفواههم إن 
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن مل يؤمنوا ذا * يقولون إال كذباً
إنا جعلنا ما على األرض زينةً هلا لنبلوهم أيهم أحسن * احلديث أسفاً

أم حسبت أن أصحاب * وإنا جلاعلون ما عليها صعيداً جرزاً* عمالً
إذ أوى الفتية إىل الكهف * الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً

 .}*...فقالوا ربنا آتنا من لدنك رمحةً وهيء لنا من أمرنا رشداً
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لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة املسيخ الدجال،  (( 
  ))نجو أحد مما قبلها إال جنا منها ولن ي

 ].رواه أمحد والبزار[



Þb¨a@‡çaì’@
إنَّ كارثة املسلمني احلقيقية كانت يف أصحاب الكراسي األوىل داخل أروقة 
قيصر الواسعة والفخمة، ففي هذه األروقة خرجت املذاهب اليت تدعو املسلمني 

 .سياسي لقيادة هذه املعمورةإىل اإلسالم بعد أن فرغَت اإلسالم من منظوره ال
إنَّ فقه احلالة يقوم بتعبئة اجلماهري من أجل تنفيذ هوى فرد أو مجاعة أو 
حزب، ويظل التشويش املنظم خمترقاً للعقول ما دام اهلوى مل يتحقق، فإذا حتقق 

 .تتم التعبئة هلوى آخر قد يكون خمتلفاً عن األول
 لليسار فال مانع من أن تكون احلالة مبعىن إذا كانت احلالة األوىل يف االجتاه

 .الثانية هي االجتاه لليمني



Ý‚‡¾a@
بنصر اهللا ينصر * ويومئذ يفرح املؤمنون{احلمد هللا الذي بيده األمر، وله األمر من قبل ومن بعد، 

، والصالة والسالم على سيدنا حممد قارئ املستقبل مبا علمه اهللا من مكنونات }من يشاء من عباده
 فصار كالمه صلى اهللا عليه وآله وسلم مفتاحاً ملعرفة سر أطوار احلياة وتقلباا، ومن منطوقه الغيب،

صلى اهللا عليه وآله وسلم يتحدد للباحث صدق الواقع وكذبه، وإميانه ونفاقه ونقاؤه أو زيفه، بل 
بني تردي ومن هذه البيانات اليت ال ينطق صاحبها عن اهلوى تقرأ ضوابط اإلتباع ملنهجه، أو يت

األدعياء يف حضيض اإلفك ومنتهجه، وهو أيضاً منجاة الباحثني عن النجاة، بل هو الطوق الوحيد 
 .بعد بيان كتاب اهللا تعاىل احملتويني معاً على املخارج السليمة عند اشتباك الفنت بني الدجال

من وكثري من رجال الدعوات وعلماء التيارات واجلماعات احلركية وشيوخ املؤسسات 
حيسناحلديث عن أخبار الدجال، واألحاديث الصحيحة وغري الصحيحة، ومدى أضراره عند ظهوره، 
بل قد تبىن العديد من هؤالء إصدار املؤلفات والكتيبات والرسائل واألشرطة الناطقة برخيم األصوات 

هاا ذات ذات العالقة بأخبار الدجال، ولكنها يف غالب األحوال إمنا تصف األمر لصاحل توج
وبلساا وخدمة ملنهجها الديين وبرناجمها السياسي، وهذا ما جيعل فتنة الدجال أكثر خطراً بني يديه 

لفتنة بعضكم أخوف  ((: من خطرها يف عهده، ويف هذا يقول املصطفى صلى اهللا عليه وآله وسلم
 ]. أمحد والبزار ومسلمرواه[ ))عندي من فتنة املسيخ الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إال جنا منها 

واألعظم واألدهى أن جمتمع الدجال إمنا يأيت على قمة سلسلة من الفنت واالحنرافات الدينية 
ميهدون للدجالية العاملية بنماذج سياسية واقتصادية ) حكاماً وعلماء(والدنيوية على يد فتانني 

 العقل املسلم لقبول الفتنة الدجالية واجتماعية معينة، تكون مهمتها عرب تاريخ اإلنسان املتدين تطبيع
 .الكربى

وهلذا بني احلديث الشريف أنَّ الذي تكتب هلم النجاة من فنت الدجال عشية ظهوره إمنا هم الذين 
سلموا من الوقوع يف فنت العقائد والعبادات والعادات بني يديه، فكل فتنة بني يديه وقبله إمنا هي 

لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة  ((:  قال صلى اهللا عليه وآله وسلمامتداد ويئة ملا سيأيت بربوزه،
 إال تضع لفتنة الدجال، فمن جنا من فتنة قبلها جنا، - صغرية وال كبرية-الدجال، وليس من فتنة

 .)) )كافر(وإنه ال يضر مسلماً مكتوب بني عينيه 
ب احلقائق اإلميانية يف الدين، وقلب مشول قل: إذن ففتنة الدجال فتنة عاملية اهليمنة، ولب عامليتها

 .من داخل احلظرية اإلسالمية) الدجاجلة(احلقائق اإلميانية لن تصل إليه عاملية الدجال إال بعماالت 
حكام وعلماء، ووظيفة احلكام من هؤالء قلب املوازين : والدجاجلة يف احلظرية اإلسالمية نوعان
لفكري واالقتصادي يف الواقع، ووظيفةا لعلماء محاية هذه القانونية الشرعية، ومحاية مؤسسات املسخ ا



السياسة وصياغة التربيرات الشرعية الحنرافام، وعسف املفاهيم الصحيحة لتالئم الربنامج السيسي 
 .الفاعل يف الواقع مع نسف ووأد الدعوة اإلسالمية احلقيقية وحماصرة رموزها

مي عاملي التشريع، فالدجال رجل عاملي التفكري وعاملي وألن الفتنة عاملية اهليمنة، والدين اإلسال
السيطرة، ومن حيثما ظهرت وانتشرت عاملية التشريع النبوي تربز أيضاً مسات نسيج اخليوط الدجالية 
وخطوط هيمنته بني يديه، وهذه املرافقة أساس من أساسات القضاء والقدر يف تلبيس الفتنة، وإحكام 

أثرها يف الناس، أليس ابن صياد على عهد صدر اإلسالم كان متهماَ قبضتها، وفاعلية مشوهلا و
 لدعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم؟ ومل يفصح صلى اهللا - زماناً ومكاناً-بالدجالية، وموافقاً

إن خيرج وأنا فيكم فأنا  ((: عليه وآله وسلم عن هويته مبا يقطع الشك أبداً، بل كان يقول لصحابته
 !!.))ه حجيج

؟ )١(ملاذا مل يقل صلى اهللا عليه وآله وسلم لصحابته أنًَّ عصر الدجال بعيد، وبعيد جداً؟!!.. عجباً
خرباً قاطعاً إن كان هو الدجال بعينه؟ من هنا ) ابن صياد(ملاذا مل يقرر صلى اهللا عليه وآله وسلم يف 

                                                 
 - وهو من أهم الكتب اليت اعتمدناها يف هذا البحث-)عقيدة املسيخ الدجال(أعطى األستاذ القدير سعيد أيوب يف كتابه  (١)

حق الدجال عرب النصوص، وغاص يف أعماق دفعة جديدة ومفهوماً سديداً لعاملية الدجال مل يسبقه به أحد، بل جنده ال
شخصية ابن صياد ودجاليته حىت أبرز لنا حبثاً علمياً مدلالً باألحاديث، ومدعماً بصور من قراءة التاريخ جيمع لنا فيه بني ابن 

تقامته مع عاملية صياد املولود يف املدينة املنورة وبني الدجال الذي لقيه متيم الداري يف الزيرة، وألمهية هذا املوضوع واس
 : الدعوة اإلسالمية خلصت هنا هذه الرؤية الدقيقة يف النقاط التالية

أن شخصية ابن صياد مل حتطَ بالبحث الدقيق على امتداد التاريخ اإلسالمي كله، ونتيجة هذا ضاع معىن وجود ابن صياد يف : أوالًَ
 .األمة، وللعلماء عذرهم

مبا يصح من قدرة اهللا تعاىل حيث أنه جل وعال جعل للشيطان ) الدجال وقرينه(طروحة عن مهد املؤلف لفهم الفكرة امل: ثانياً
الرجيم أعواناً من اجلن واإلنس وذرية خمتلفة جيرون بأمره ويتصرفون يف مجيع ما يربط اإلنسان بالدنيا وما فيها بإظهار 

املؤلف إىل أن ظهور الشيطان ظهور غري حمدد، مبعىن الباطل يف صورة احلق، وتزيني القبيح يف صورة احلسن اجلميل، وأشار 
كما هو يف قوله تعاىل ) القرناء(أن تالمذته ميكن أن يظهروا يف األماكن اليت ا أولياء هلم، وهذا الظهور يسمى بظهور 

جلن واإلنس وقيضنا هلم قرناء فزينوا هلم ما بني أيديهم وما خلفهم وحق عليهما لقول يف أمم قد خلت من قبلهم من ا{
: الزخرف[}ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطاناً فهو له قرين{: وقوله تعاىل] ٢٥: فصلت[} أم كانوا خاسرين

٢٤.[ 
املراد هنا عشا البصرية، فالذي يتغافل عن اهلدى نقيض له من الشياطني من يضله، فهذا احلشد من الشياطني : قال ابن كثري

، وهذا احلشد قضيته األساسية اليت يعمل من أجلها هي جذب اخللق على الصراط املستقيم اجتمعوا على اإلنسان الضال
حىت ال يعبدوا اهللا وال يوحدوه، ومن عدل اهللا أن هذا احلشد غري املرئي جاه اهللا حبشد للخري غري مرئي أيضاً، من احنرف 

لَكقيض له شيطان، ومن استقام كان قرينه م. 
أستاذ علم الفنت (، واملسيخ الدجال له ختصص واحد، هو )سر إبليس(مؤثر يف جمموعة عمل الشيطان، فهو الدجال عضو : ثالثا

 ).بال منازع
، إذا فتح هذا الباب دخلت ِنعم عديدة، إذا رآها القوم فرحوا ا، واملسيخ )أمام باب(جملس املسيخ الدجال الذي يليق مبستواه 
ن وراء هذه الِنعم ِنقَم، فمن داخل هذه الِنعم سيكونا لشاذ مألوفاًَ، مث يكون الشاذ الدجال ال يريد سوى هذا الفرح أل

 .سيداً، وعندما يصبح الشذوذ قاعدة يأيت املسيخ الدجال آخر الزمان فال يشعر بغربة بني األقوام



                                                                                                                                            
بأي صورة من ) بعبادة املادة(ىل حنوه من هذا يتضح أن املسيخ الدجال يعمل من البداية ألجل هدف واحد تبدأ اخلطوة األو: رابعاً

عبادة املسيخ الدجال، أو النساء، أو اجلاه، وحتماً ستنتهي خطوات الضالني إىل أكرب تاجر للمادة، ويف هذا كله : صورها
 .اختيار من اهللا لعباده يف قضية األلوهية

مة، لذلك جند أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم املسيخ الدجال ظهر يف عهد الرسالة، وكان ظهوره لطف من اهللا، عال: خامساً
 ((: عندما أخربه متيم الداري بظهور املسيخ الدجال له باجلزيرة ابتهج وفرح فرحاً شديداً، فقال وهو ينقل للمسلمني النبأ

يلولة من الفرح اجلسوا أيها الناس، فإين مل أقم من مقامي هذا لفزع، ولكن متيم الداري أتاين فأخربين خرباً منعين الق
 .)) وقرة العني، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم

كان ظهور املسيخ الدجال لطف من اهللا كي تفقه األمة اخلامتة أحداثه ألنه خارج منها ال حمالة، ألا آخر األمم بال شك، وظهور 
 أخرى يف صورة أخرى من أجل أهداف املسيخ الدجال مل يقتصر على الصورة اليت ظهر ا لتميم يف اجلزيرة، بل ظهر مرة

، وظهور القوى الغيبية مل يقتصر فقط على املسيخ الدجال، فلقد ظهر )ابن صياد(أخرى، لقد ظهر يف صورة رجل يدعى 
 !!.جربيل عليه السالم يف صورة دحية الكليب

 عصر واحد أمام معلم واحد هو سيد ولد لقد كان جربيل ينـزل ليعلِّم، أما ابن صياد فجاء ليحذر، فالتقى التعليم والتحذير يف
 .آدم صلى اهللا عليه وآله وسلم

!! عندما ظهر املسيخ الدجال يف اجلزيرة لتميم كانت عليه األغالل وعلى وجهه احلزن، وكان يثب حىت ظنوا أنه سيفلت: سادساً
بعض عروضه اليت تؤكد للناس أن لديه مل يكن عليه أغالل، بل كان حراً طليقاً يقدم ) ابن صياد(أما عندما ظهر يف صورة 

 : قوة فوق قوم، وعندما ولد ابن صياد طار خربه باملدينة، وذلك ألنه ولد ومعه عالمات مل تتوفر ألحد من قبل
 : ليسأل أمه عن أموٍر أمهها) أبا ذر(يوم ولد أرسل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

 كم محلت به؟ -١
 ما هي صيحته يوم ولد ؟ -٢

ذا أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان عنده علم مسبق ذا املولود، فهو يعرف من مها أبواه، ويعرف وسبب ه
 ((ويف رواية  )) ميكث أبوا املسيخ الدجال ثالثني عاماً ال يولد هلما، مث يولد هلما غالم أعور ((: حقيقتهما، فكان يقول

 .)) تنام عيناه وال ينام قلبه... ((،  )) نفعاًأضر الشيء وأقله... ((،  )) مستوراً خمتوناً...
 )) أبوه رجل طوال مضطب اللحم طويل األنف، كأن أنفه منقار، وأمه فرضاخية عظيمة الثديني (( :مث نعت أبويه، فقال

 .)) طويلة الثديني... (( :ويف رواية 
ين عشر شهراًَ، وأن صيحته يوم ولد كانت وعندما ولد الغالم وانطلق أبا ذر ليسأل قالت أم الغالم أا محلت به اث

ابن شهرين، عندئٍذ انطلق النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ومعه عبد اهللا ابن مسعود حىت أتى : صيحة ابن شهر، ويف رواية
 وسط ففُِتح، ودخل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وابن مسعود فإذا قطيفة يف )) افتحوا هذا الباب ((: فقال) دار قوراء(

فقام الغالم، فقال رسول اهللا  ))قُم يا غالم  ((: فإذا غالم أعور حتت القطيفة، فقال ))ارفعوا هذه القطيفة  ((: البيت، فقال
، فقال رسول اهللا  ))أتشهد أين رسول اهللا؟  ((: فقال الغالم ))أتشهد أين رسول اهللا ؟: يا غالم ((: صلى اهللا عليه وآله وسلم

 ، فقال رسول اهللا صلى اهللا ))أتشهد أين رسول اهللا؟  ((: فقال الغالم ))أتشهد أين رسول اهللا ؟((: وآله وسلمصلى اهللا عليه 
: فقال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ))أتشهد أين رسول اهللا؟  ((: فقال الغالم ))أتشهد أين رسول اهللا ؟((: عليه وآله وسلم

 ]. ))رجاله رجال الصحيح  ((: رواه أمحد، وقال اهليثمي[ ))تعوذوا باهللا من شر هذا مرتني  ((
إن ابن صياد مقذوف، قذف اهللا به حلكمة هو رسول اهللا فتنة، له بصمات على مجيع الفنت منذ ذرأ اهللا ذرية : سابعاً

وما نرسل { آدم، ورسل اهللا تعاىل هلم مالمح عديدة يف كونه سبحانه فهناك مثالً رسل مهمتهم هداية البشر، يقول تعاىل
أمل تر أنا أرسلنا {، فمن رفض منهج اهلداية سقط يف سلة رسل آخرين، قال تعاىل }املرسلني إال مبشرين ومنذرين

تنام عيناه وال ينام  ((، )) أضر شيء وأقله نفعاً ((، وابن صياد رسول، لكنه ]مرمي[} الشياطني على الكافرين تؤزهم أزاً
 عليه وآله وسلم، وابن صياد رسول عالمة من عالمات الساعة، بل من أخطر عالمات كما قال النيب صلى اهللا ))قلبه 



                                                                                                                                            

) املسيخ الدجال(فإنه يعين بذلك  ))تعوذوا من هذا مرتني  ((: الساعة، والنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عندما قال ملن حوله
والتعوذ من ابن صياد مرتني  )) فتنة املسيخ الدجال تعوذوا باهللا من ((: ألنه كان يتعوذ من املسيخ الدجال ويقول ألصحابه

ظهور (، والتعوذ من الظهور الثاين )ظهور التخويف(ألنه بداية لطريق هو أيضاً ايته، فأمرهم بالتعوذ من الظهور األول 
يقتل ) سيخ الدجالامل(، والنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رغم علمه باحلدث إال أنه أخذ باألسباب، فهو يعلم أن )التدمري

على يدي عيسى ابن مرمي عليه السالم وليس على يديه، وأن املسيخ الدجال سيقاتل املهدي املنتظر واملهدي من أوالده، 
وأوالده مل يتزوجوا بعد، لكنها رسالة احلركة اليت تتفاعل مع األحداث فذهب إىلدار الغالم واقتحم عليه الباب، وملاذا ال 

 ...اء الباب أمره خطري، ومل يكن يوم االقتحام هو اليوم الوحيد للرصد، بل جاءت بعده أياميقتحم؟ إن الذي ور
، فلم يشعر ابن صياد حىت ضرب  ))قد ناهز احللم ... ((: لقيه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهو غالم، زاد يف رواية

أشهد أنك  ((: فنظر إليه ابن صياد فقال )) رسول اهللا؟ أتشهد أين ((: النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ظهره بيده، مث قال
فقال النيب صلى اهللا عليه  ))أتشهد أين رسول اهللا؟  ((: ، مث قال ابن صياد للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ))رسول األميني 
) ابن صياد( أن يضرب عنق إنه احلوار الدقيق لذا أراد عمر بن اخلاطب رضي اهللا عنه ))آمنت باهللا ورسله  ((: وآله وسلم

إن يك الذي ختاف  ((: الدعائه الرسالة يف وجود النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقال له النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإال يكن هو فال خري ... ((: ألن الذي يستطيعه هو ابن مرمي، ويف رواية ))فلن تستطيعه 
 .))وإن ال يكن هو فليس لك أن تقتل رجالً من أهل العهد ... ((: ويف رواية )) لك يف قتله

ولد يف قوم بينهم وبني النيب عهد، وقيل أن هذه القصة جرت أيام : لن يستطيعه أحد، ثانياً: فابن صياد جاء ليبقى أوالً
 مل يأيت من أجل أن يتسابق الناس على قتله، أ، ابن صياد: مهادنة النيب لليهود، كان ابن صياد منهم أو دخيل فيهم، ثالثاً

 .ولكن من أجل أن يفقها لناس كل حركة له، بل كل كلمة يقوهلا، ألن كل كلمة ورائها هدف، ووراء هذا اهلدف جرمية
ذهب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مرة أوىل وثانية ليستوضح أمر ابن صياد، ويف كل مرة تفطن إىل وجوده أم : ثامناً

ألنه صلى اهللا عليه وآله  ))ماهلا؟ قاتلها اهللا، لو تركته ليبني  ((: ياد، فتنبه لدها، يقول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلمص
وسلم يريد أن يسمع من ابن صياد مجلة مفيدة وهو يهمهم، وجاء صلى اهللا عليه وآله وسلم يف الثالثة والرابعة ومعه أبو بكر 

ن واألنصار، فأسرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم رجاء أن يسمع من كالمه شيئاً، فسبقته وعمر يف نفر من املهاجري
 ((: قال ))ما ترى  ((: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ))هذا أبو القاسم قد جاء : يا عبد اهللا ((: أمه إليه، فقالت

فقال  ))أتشهد أين رسول اهللا؟  ((: قال، ))أتشهد أين رسول اهللا؟  ((: لقا ))أرى حقاً، وأرى باطالً، وأرى عرشاً على املاء 
 .))آمنت باهللا ورسله  ((: النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

احلكمة البالغة هنا تكرار احلدث، فلقد بدأ بالنيب وجابر بن عبد اهللا أمام دار ابن صياد، وانتهى جبمع من املهاجرين 
أرى حقاً، وأرى باطالً، وأرى  ((:  وعمر، فهذا احلشد مسع وشاهد، وأمامهم مجيعاً قال ابن صيادواألنصار، وفيهم أبو بكر

، ولكن األعجب أن يف وجود ابن صياد وأمام هذا احلشد حذر النيب من االختالف، ألن االختالف ))عرشاً على املاء 
إنا : يابن صياد ((: اهللا عليه وآله وسلم البن صيادسيقود حتماً إىل املسيخ الدجال، فكيف جاء التحذير؟ قال النيب صلى 

فارتقب يوم تأيت {: وكان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قد أخفى يف نفسه قول اهللا تعاىل ))خبأنا لك خبيئاً، فما هو ؟ 
لم أسرها يف ، وهي آية الدخان اليت ضمن عالمات الساعة، ورغم أن النيب صلى اهللا عليه وآله وس}السماء بدخان مبني

، فلما وىل ))..اخسأ..إخسأ ((: فقال له النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ))..الدخ.. الدخ ((: نفسه إال أن ابن صياد قال
، فقال  ))ذخ  ((: ، وقال بعضهم ))دخ  ((فقال بعضهم  ))وماذا قال  ((: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال القوم

 .))هذا وأنتم معي خمتلفون، فأنتم بعدي أشد اختالفاً ((: عليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا 
يعترب ابن صياد صورة حمدودة للمسيخ الدجال، ومهمته يف حدود صورته اليت ظهر ا، هو دجال لكنه يعمل : تاسعاً

املعوذتني، وعصم منهجه وعصمه من النسا ومن غري الناس ب}واهللا يعصمك من الناس{يف جمتمع عصم اهللا نبيه من الناس 
 .}لنا الذكر وإنا له حلافظوننـزإن حنن {فتوىل اهللا حفظه، 



                                                                                                                                            
ورغم اطمئنان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لألحداث ورياحها يف عهده إال أنه كان يتعامل مع الظاهرة وفقاً ليومها 

الدته، وكان يرصده بعد أن أصبح شاباً، وكان وليست وفقاً لغدها، كان يرصد ابن صياد املولود املختون الذي تكلم بعد و
إن خرج خروج الكاسح فأنا خماطبه، وعندي احلجج الدامغة، وقال صلى : أي )) إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ((: بقول

إن خرج وأنا حي كان وجودي كفاية، : أي )) إن خيرج املسيخ الدجال وأنا حي كفيتكموه ((: اهللا عليه وآله وسلم
 .ل ابن مرمي ليقتلهنـز يف صغار وصغار حىت يأيت قدر اهللا، ويفسيظل

بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وعلى عهد الفتوح ذهب املسلمون للفتوح، وملا حاصر املسلمون : عاشراً
إنَّ مما : عشر العربيا م ((: مدينة السوس حصاراً طويالً أخرياً وقف القساوسة والرهبان من أهل املدينة وقالوا للمسلمني

عهد إلينا علماءنا وأوائلنا أنه ال يفتح السوس إال املسيخ الدجال، فإن كان املسيخ الدجال فيكم فستفتوحنها، وإن مل يكن 
 .اهـ تاريخ الطربي ))فيكم فال تعنوا حبصارنا 

ى فيمن أرسله، فجاء إىلا اتفق انه كان يف جيش أيب موسى األشعري صاف ابن صياد فأرسله أبو موس: قال ابن كثري
 .لباب فدقه برجله فتقطعت السالسل وتكسرت األغالق، ودخل املسلمون البلدة

ويف صدر اإلسالم كان العديد من الصحابة يعرفون املسيخ الدجال حق املعرفة، وكان البعض اآلخر متشكك فيه، 
ح التعبري، ولقد بينا أن أبا موسى كان يعرف واملعرفة والشك هي جوهر وجود ابن صياد، فابن صياد حالة فكرية إذا ص

 بالقطع أن املسيخ الدجال هو ابن صياد، فمن آخر منا لصحابة يعرف هذه احلقيقة؟ 
 .))صاف ابن صياد  ((: قال ))من هو املسيخ الدجال؟  ((: قيل لإلمام علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه

رات أن ابن صياد هو املسيخ الدجال أحب إيل من أن أحلف مرة ألن أحلف عشر م ((: وقال أبو ذر رضي اهللا عنه
 ،))واحدة أنه ليس به، وذلك لشيء مسعته من النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

أحتلف باهللا؟ : رأيت جابراً ابن عبد اهللا حيلف باهللا أن ابن صائد هو املسيخ الدجال، فقلت ((: وقال حممد بن املنكدر
 .))ن اخلطاب حيلف على ذلك عند رسول اهللا فلم ينكره إين مسعت عمر ب: قال

 ((: ، فقال ))إنه أسلم  ((: وكان ابن عمر وجابر حيلفان أن ابن صياد هو املسيخ الدجال ال يشكان فيه، فقيل جلابر
 .))وإن دخل  ((: ، فقيل أنه دخل مكة وكان يف املدينة، فقال ))وإن أسلم

رمحك  ((: والً أغضب ابن صياد، وعندما علمت أم املؤمنني حفصة بذلك قالت لهوعبد اهللا بن عمر أيضاً قد قال ق
 .)) إمنا خيرج من غضبة يغضبها: اهللا، ماذا أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

 أحب إيل من أن أحلف واحدة أنه ألن أحلف باهللا تسعاً أن ابن صياد هو املسيخ الدجال ((: وقال عبد اللن بن مسعود
 .ليس به

أقبلنا يف جيش من املدينة قبل هذا املشرق، فكان يف اجليش عبد اهللا بن صياد، وكان ال  ((: ويقول أبو سعيد اخلدري
ذ يل إنـزيسايره أحد وال يرافقه أحد وال يؤاكله أحد وال يشاربه، ويسمونه املسيخ الدجال، فبينما أنا ذات يوم نازل يف م

يا أبا سعيد، ما ألقى من الناس وما يقولون يل؟ يقولون أين : رآين عبد اهللا بن صياد جالساً، فجاء حىت جلس إيل، فقال
املسيخ الدجال ال يولد له وال يدخل املدينة وال  ((: املسيخ الدجال؟ أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله سومل يقول

: مث قال ))فكأين رققت له  ((: قال أبو سعيد ))، وقد خرجت من املدينة وأنا أريد مكة فقد ولد يل: بلى، قال: قلت ))مكة 
،  ))واهللا إين أعلم الناس مبكان املسيخ الدجال، ولو شئت ألخربتك بامسه واسم أبيه واسم أمه واسم القرية اليت خيرج منها  ((

ولو عرض علي أن أكون هو  ((: ، ويف رواية ))عة من األرض إين ألعلم مولده ومكانه وأين هو هذه السا... ((: ويف رواية
 .))تباً لك سائر اليوم : قلت له ((: ، ويف رواية ))فلبسين  ((: ، قال أبو سعيد))مل أكره 

من شهادة ابن صياد نفسه يكون هو قرين املسيخ الدجال إذا جاز التعبري، ومن شهادته نسجل أن الصحابة كانوا 
هذا املسيخ الدجال، أو هذا القرين، أين ذهب بعد ذلك؟ : ن أفصح ابن صياد عن نفسه بكل صراحة نقوليعتزلونه، وبعد أ

 هل مات؟ فإن كان قد مات فمىت؟ وأين قربه؟



 بالقلق منها واخلوف والتوقع ترافق اإلحساس بالدجالية ووجودها يف عصر صدر اإلسالم مشفوعاً
 .الدائم لربوزها

ومن هذا القلق واخلوف أخذ الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم خيتل بني جذوع النخل خيفي 
نفسه عن ابن صياد كيما يتعرف على هويته الفكرية، ولكن حكمة املوىل جرت باألمر إىل أن ال 

لذي ظهر فيه ابن صياد قال له رسول اهللا صلى يظهر من أمر ابن صياد إال ما ظهر، وبذات احلجر ا
، ويف جمتمع املصطفى صلىا هللا عليه وآله وسلم  ))اخسأ، فلن تعدو قدرك  ((: اهللا عليه وآله وسلم

ولد الدجال وبرزت معامل شخصيته، ويف هذا اتمع أيضاً ولد ونشأ رجاله وأتباعه ورموز فتنته، 
 األقدار أن يستلموا قائمة  التسلسل الزمين للفنت والسري ا على هؤالء الرجال واألتباع الذين هيأم

 .مصب الدجالية املوعودة
 ((..تأمل مواقف الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أمام شريط الفنت وربط حاضرها مبستقبلها

من شره فابن صياد فتنة، واالستعاذة باهللا  ))وليس من فتنة صغرية وال كبرية إال تضع لفتنة الدجال 
فتنه على كافة صوره ومظاهره سنة من سنن الصالة تتلى يف كل جلسة تشهد، سواء كان ابن صياد 

عشية قسمة ) حرقوص بن زهري التميمي(أو الذي التقى به متيم يف اجلزيرة أو غري ذلك، ومنطلق 
 اإلسالم كله الرسول صلى اهللا عليه وآله سومل إىل ما يف ظهره من جيوش الفتنة ورموزها عرب تاريخ

فتنة ال تساويها فتنة داخل البنية اإلسالمية، وفتنةا ليهود الذين محلوا خاصية التحريف والفتك 
 وحتويلها إىل ماكسب أهواء، وكذباً، وتاناً، وزوراً، واحتضام يف - شخوصاً ورسالة-باألنبياء

صلحة اإلفساد والفساد باسم تلك املرحلةا لدقيقة كل شذوذ ومعارضة ومتويل هلا ودفع باألمور مل
األديان والرساالت واستمرار هذه احللقات اليهودية جيالً بعد جيل عرب التاريخ كله حىت تاريخ 
الدجالية املعاصرة فتنة وبالء على طريق الفتنة الكربى مث فتنة املشركني من قريش واألعراب وإقامة 

خص رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم األحالف والتكتالت ضد دعوة النور، ومطاردة أولئك لش
ومن معه، وبروز عاملية هذا التيار وعالقته بالدجالية العاملية عشية اجتماع املشركني بدار الندوة ممثالً 
يف مباركة الشيخ النجدي لقرار أيب جهل، والشيطان عاملي الفتنة عاملي التفكري، ومثلها فتنة املنافقني 

                                                                                                                                            
إن اإلجابة املريرةهي أنه ليس له قرب ألنه مل ميت حىت هذه اللحظة، أما أين ذهب فاإلجابة عند جاب رضي اهللا عنه 

وكان حيلف باهللا على  ))بن صياد هو املسيخ الدجال، وإن أسلم، وإن دخل مكة، وإن دخل املدينة ا ((: الذي كان يقول
 ..!))فقدنا ابن صياد يوم احلرة  ((: ذلك، يقول

يوم أصبح الواقع كله ميثل املسيخ الدجال، إنه اليوم الذي جلس فيه ! ما هو يوم احلرة؟ إنه يوم العار: إحدى عشر
خلالفة وأحيط حبالة من الشرعية، من انتقدها اعترب خارجاً على الشرعية وليس له نصيب يف صكوك الشذوذ على كرسي ا

 .الغفران



دعتهم للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم من داخل اخليمة اإلسالمية، وكيف وسياسام املبطنة وخما
 .بعد هذا كله دمغ القرآن النفاق وأحلقه بالطفر يف احلياة الدنيا واآلخرة

ويستفاد من جمريات األحداث خال العصر األول أنَّ تيار الشر السائر على درب املصب الدجايل 
 على قطاعات معينة من الناس سواًء قي احلظرية اإلسالمية أو كا مرافقاً لصدر اإلسالم ومهيمناً

خارجها، ولو تتبع الباحث خطوط الوالءات يف تلك املرحلة األوىل لوجد التسلسل يف الفروع 
والروافد الالحقة يسري يف ذات املصب الذي سار فيه األصول على عهد الصدر األول مع مالحظة 

لوالءات يف مرحلتها القريبة من عصر الدجال املنتظر، وعالمة هذا االمتداد والتظافر السليب هلذه ا
التظافر واالمتداد تتطابق اإلشارات النبوية مع مناذج احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

) ديانةً وأرضاً(والتربوية والتعليمية واإلعالمية القائمة حتت رعاية ومحاية ومتويل هذه الرموز املختلفة 
، حيث اجتمع يف املراحل القريبة كافة الرموز البشرية داخل حضرية )سياسةً ومصاحلاً ومصرياً(فقة املت

 .واحدة، هي حظرية التحضري للمسيخ األعور

 :مسيرة االنحراف عن السنة في الحكم
كان من أخطر منحدرات املسرية اإلميانية داخل اخليمة اإلسالمية تغيري سنة املصطفى صلى اهللا 

وآله وسلم يف احلكم، ويزداد الطر حدة بترير الرموز هلذا التغيري وجعله قاعدة ينشأ عليها الصغري عليه 
ويهرم عليها الكبري، وانبعاث علماء وحمدثن وأصوليني خيدمون هذا التحول ويصبون فيه جمرى العلم 

 .ومفاهيم الكتاب والسنة مستجيبني لتأثري احلاكم وقبول الواقع
ظن بالقارئ مضرب الشك يف تعليلنا هلذا األمر نضع لبنة األساس اليت أشار وحىت ال يضرب ال

أول من يغري سنيت  ((: ظم صلى اهللا عليه وآله وسلم يف ظاهرة التغيري هلذه السنة بقوله‘إليها املعلم األ
))رجل من بين أمية 

)١(. 
ها بال نـزاع، وبسنةا والسنة هنا احلكم، وحيث ما تغريت سنة احلكم فالدجالية والظلم بديل

حلكم عند تغيريها تتغري سنن وأحكام، وتبتدع يف سلبيل تقعيد التغيري بدع حكمية، وسياسات ومهية 
إنَّ خلفاء بين أمية مسلمون، وقد : تربمج من داخل خيمة اإلسالم، وحيتاج البعض مبا يفيد فيقول
 .لى البحث واجلمعأقاموا يف عصورهم أمر الدين، ودعوا إليه، وشجعوا العلماء ع

، وإمنا حنن بصدد إبراز حقائق التصورات )حكم هؤالء أو أولئك(وإجابتنا ال تنحصر يف نقد 
 .النبوية ملا حيل ذه األمة من احنراف يبدأ بسنة احلكم وينتهي بسنن الصالة والعبادة

                                                 
 ).راجع عقيدة املسيخ الدجال(أخره ابن أيب عاصم  (١)



كان صلى اهللا ، وهلذا )اختيار رجل القرار(وتغيري سنتها نتحصر يف ) مسألة احلكم(والبدعة يف 
إنَّ هذا سخالف كتاب اهللا وسنة نبيه، وسيخرج من  ((: عليه وآله وسلم يقول مشرياً إىل أحدهم

))صلبه فنت يبلغ دخاا السماء 
)١(. 

هي مسألة ) يف منظور الرسول صلىا هللا عليه وآله وسلم(إذاً لقد كانت خمالفة السنة والكتاب 
سنة يف اختيار رجل القرار تتدارك الشرور بعضها يلحق بعضاً ، وباحنراف ال)رجل القرار(احلكم، أي 

فتكون فنت يبلغ دخاا السماء، وحقيقة اإلسالم إمنا تبدأ من مستوىا حلكم ) داخل خيمة احلكم(
حيث امتالك القرار، وكذلك يبدأ نقض العرى اإلسالمية يف حياة األمة من حيث امتالك القرار أي 

لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة، أوهلن قنضاً  ((:  عليه وآله وسلم، قال صلى اهللا)سنة احلكم(
)) احلكم، وآخرهن الصالة، ورب مصلٍّ ال أمانة له

)٢(. 
فنقض احلكم يؤدي إىل خلل يف مركز القرار من الوجهة الشرعية اإلسالمية، وتأصل هذه البدعة 

سرية اإلميانية الشرعية، وبني نقض احلكم احلكمية يف مركز القرار جير إىل بدع يف احلكم والتواء يف امل
. ونقض الصالة زمان ومسافة ونقض لثوابت كثرية على طريق االحندار حنو منحدر املسيخ الدجال

ال تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا إذا وليه  ((: يقول صلى اهللا عليه وآله وسلم. )٣(اهـ
))غري أهله 

)٤(. 
هو أصل اإلشكال يف مسرية اإلسالم حنو أهدافه العليا، وهو ) سنة احلكماالبتداع يف (ومفهوم 

أيضاً السبب األساسي يف احنصار العقل املسلم يف خالفات العلماء ومتناقضات املذاهب واألقوال، 
وتعميق هذه االختالفات وتطورها من مرحلة إىل أخرى حىت صارت شراً وبالًء يف العقيدة والدين 

 ). الواحدةأهل امللة(بني 

                                                 
 .٤٢٠:  راجع عقيدة املسيخ الدجال-نـز الك-الدارقطين والطرباين (١)
 .رواه اهليثمي يف جممع الزوائد من كتاب الفنت (٢)
إنَّ اخلليفة الرابع علي بن  ((: عن سقوط الدولة األموية قالت) عامل الفكر( يف دراية قدمتها ٩٠:  كتب األستاذ سعيد أيوب (٣)

 ))أيب طالب رضي اهللا عنه كان ينظر إىل الدولة من خالل الدين حىت جاء بنو أمية فانتهى حكم األمة وبدأ حكم الدولة 
إنَّ كارثة املسلمني احلقيية كانت يف أصحاب  ((: ٤٩٣:  كارثة األمةا إلسالمية بقولهكما حدد األستاذ سعيد أيوب

الكراسي األوىل داخل أروقة قيصر الواسعة والفخمة، ففي هذه األروقة خرجت املذاهب اليت تدعو املسلمني إىل اإلسالم 
أصحاب الكراسي األوىل بوضع الفقه الذي بعد أن فرغت اإلسالم من منظوره السياسي لقيادة هذه املعمورة، لقد اهتم 

ومن على شاكلته، اهتموا بالبحث يف ذنوب األفراد داخل بيوم، وحبثوا هلا عن اإلجابات اليت تطهرهم ) يزيد(يطابق عجلة 
خر منها، وتركوا احلاكم وذنوب احلاكم الذي يهمل التعليم ويقتل البحث ويذل العلماء ويغري فطرة األمة باإلعالمه السا

 ((: ٤٩٥: وأضاف ))املاجن، وبرروا أفعال احلاكم بأنه ويل األمر وقراره ينبع من الشورى، واألمة ال جتتمع على ضاللة 
وينبغي أن نسجل هنا أن سقوط القيادة يف زمن ما ال يعين سقوطها على امتداد الزمان، فعلى كرسي القيادة جلس يوما 

 .))أوقف سب أمري املؤمنني علي من على املنابر، وكمم أفواه شيوخ خلم وجذام عمر بن عبد العزيز احلاكم العادل الذي 
 .رواه احلاكم، وأقره الذهيب (٤)



مرحلة تلتها على طريق النقض واالحنراف مراح أخرى ) تغيري سنة احلكم(لقد كانت مسألة 
املسيخ (أبلغت اإلسالم واملسلمني إىل أبواب اليهود والنصارى، وما اليهود والنصارى إال دعامة 

 .وبناة دولته وحكمه ورجاله) الدجال
، واحندر العقل املستسلم يف )١(سة السفيانيةلقد تطورت تغيريات سنة احلكم عن أسلوب السيا

منحدرات األشكال احلكمية العاملية املصاغة يف خمادع الغرب والشرق لينجرف حتت رايتها 
وشعاراا، بل ويصري داعية هلا ومدافعاً عنها، ومل يتحقق ذلك إال بعد أ، استطاع اليهود والنصارى 

لمني، ومن مركز القرار سيطر هؤالء األعداء على بقية امتالك موقع القرار يف عامل اإلسالم واملس
العرى وصاغوا قوالب السياسية واالقتصاد واإلعالم، ووضعوا يف مواقع القرارات من يتالءم مع 

 .صياغتهم الفكرية ملسرية احلياة
وجاءت الرأمسالية وتفشت نظرياا يف العامل وهي دعوة اقتصادية دجالية، مث جاءت الشيوعية 

دل اقتصادي وفكر يفسر احلياة من داخل املادة ويؤهلها، وهي دعوة سياسية ال دجالية، مث جاء كمعا
 .عصر هيشات األسواق والدجال باسم اإلسالم

، ومناذج احلكم )٢(، واليهود هم وراء كل مناذج الدجل يف احلياة اليوم)يهودي(والدجال احلقيقي 
 .اليوم كلها تصب يف منحدر املسيخ الدجال

 من خالل هذه -د استلم قيادة العامل أشياع الدجال بذام، وصاروا بعد أن ملكوا مركز القرارلق
 يضعون الرموز، ويقيمون اتمعات ويدعموا، وينـزعون الثقة من آخرين ويغرقوم يف -املراكز

ن وحول العوز والفقر واحلروب، وصاروا يتحكمون يف مصري األمم، ويف قضايا الشعوب، ويدسو
أنوفهم يف كل مشكلة عاملية وإسالمية وعربية وإقليمية، وهلم يف كل جمتمع عمالء ودعاة وألسنة 

 .ودجاجلة مدربون
إنَّ اجلحالية احلديثة هي أخطر النماذج املاسخة هوية املسلم يف عقيدته وانتماءاته الروحية 

سوخ اهلوية منذ تقلده مسئولية األصيلة، مسخ هلوية احلكم، ومسخ هلوية احملكوم، أما احلاكم فهو مم

                                                 
لقت آل أيب سفيان أو بين أمية يطلق يف أحاديث آخر  ((: عن هذا املبدأ فقال) ٩٠ص(كتب سعد أيوب يف عقيدة املسيخ  (١)

 .اهـ))ون الدولة مبفهوم سياسي ال دخل للدين فيه الزمان على أصحاب املراكز القيادية اليت يفهم
لقد اتفق اليهود على تقسيم شعوب العامل إىل معسكرات متنابذة تتصارع إىل  ((): أحجار على رقعة الشطرنج(كتب مؤلف  (٢)

 .اهـ ))األبد حول عدد من املشاكل االقتصادية والسياسية والعنصرية 
عة احليوانية يهودي، ووراء نـزعة املادية اإلحلادية يهودي، ووراء النـزلقد كان ورا ال ((): ظالل القرآن(وكتب سيد قطب يف 

ماركس، فرويد، : وهؤالء هم ))عة أدب االحنالل والضياع يهودي نـزهدما ألسرة وتفكك الروابط يهودي، ووراء 
 .دركامي، جان بول سارتر

فولتري، ديدور، روسو، أجست كونت، وهؤالء رجال :  هؤالء، ويضاق إىل)أنيشتاين(عةا خلوف يهودي هو نـزوكان وراء 
 ).١٥١باختصار وتصرف ص/ عقيدة املسيخ... (املاسون وبدأ اقتحام العامل



احلكم يف هذه التركيبة املربجمة، وللمسخ عوامل وأسباب ووسائل ومدارس وبرامج كلها منظومة يف 
 .)١(شرح األحاديث النبوية عن آخر الزمان

bÈÛa@óÜÇ@é c‹i@Ýİí@Þbu‡Ûa@
بته كي يعملوا من مميزات النذارة النبوية عن الدجال أنه استفز االستعدادات الذنية لدى صحا

عقوهلم ويقرءوا مالمح املستقبل يف احلاضر، فيستعظمون احلدث ويستثريون مكامن اإلميان يف 
 .معسكره ، ويضربون بتقديرام وتصورام كل مضرب انفعايل عن بروز ومفاجأة عصره
خفض فيه واألعجب من هذا كله انه صلى اهللا عليه وآله وسلم اعتىن اعتناًء كبرياً بأمر الدجال، ف

، وقد بلغ هذا الظن لدى كثري )) حىت ظننا أنه يف طائفة من النخل... ((: ورفع، قال راوي احلديث
 .من الصحابة مرتبة اليقني

وهذا االستنفار النبوي اهلادي لذلك اجليل إمنا يدل على ِعظَم اخلطر الداهم من هذه الفتنة اليت 
فواهللا إن  ((: حىت قال صلى اهللا عليه وآله وسلم فيهتستقيم على التلبيس والتمويه وقلب احلقائق، 

)) الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات
)٢(. 

                                                 
أهداف الفتنة يف عصرنا احلاضر هي إقامة أوضاع بعيدة عن منهج اهللا، من  ((): عقيدة املسيخ(كتب األستاذ سعد أيوب يف  (١)

إنَّ أمام املسيخ الدجال سنني خداعة يعلو فيها صوت  ((: ، وكتب أيضاً ))الدين لغري اهللا أجل أن يشرك الناس ويكون 
الرويبضة، وتعيش فيها الفضيلة يف املنفع، وتقرقع يف اخلالء أنياب احليتان، وتقترن صرخات الربيء بسياط اجلالد، وتذوب 

 .كمةصرخات الفتيات بضحكات اجلنود، وعندما يسقط الربيء يأيت دور احمل
إنَّ أمام املسيخ الدجال سنني خداعة تدفع بالشهوات، تتبعها اإلغراءات، ينمو فقه االحنياز مث يترعرع يف عامل التبعية، فمن رفع 

 .أعالمهم أكل خبزهم، ومن متسك بكرامته فرضت عليه سياسة التجويع والتخويف
 .يخ الدجال دخل جنته، ومن عصاه دخل نارهإن منطقهم هو منطق سيدهم النائب يف بطنا لغيب، فمن أطاع املس

إن أمام املسيخ الدجال سنني خداعة، جيلس القاتل يف محاية اخلفر، وحتت قدميه جيري املال والزيت والعرق، وف يديه مفاتيح 
 وأول من بذل الصناعات والتكنولوجيا، إذن فاألمة أمام فتنة، وهي فتنة املسيخ الدجال، وكل شيء بني أيدينا اليوم ميهد هلا،

اليوم يف عامل اإلسالم ) سفياين(يف سبيلها الوقت واملال هم اليهود، وعلى أيديهم تظهر بصمات الفتنة وتتفجر، وكل نظام 
 .واملسلمني إمنا ميثل رمزاً من رموز الدجالية العاملية

وافق فيه هؤالء األثرياء على جتميع ) اجتماع األثرياء(م يف اجتماع يطلق عليه ١٧٣منذ عام ) اقتحام العامل(لقد بدأت خطة 
ثروام وتأسيس جمموعة واحدة ميكنها حتويل حركة الثورة العاملية واستخدامها كوسيلة للوصول هلدفهم األمسى، وهو 

 .السيطرة على الثروات واملوارد الطبيعية واليد العاملة يف العامل أمجع
 : ة منظمة أمههاوخرج هؤالء األثرياء بوثيقة حتتوي على خطة عاملي

 .حتديد مسار الذهب وطريقة الوصول إليه) أ ( 
 .ضرورة إفساد الشباب) ب(
 .حتديد الشعارات اليت جيب أن تف ا اجلماهري يف كل ثورة) ج(
 .معاجلة موضوع الدعاية واإلعالم اليت جيب أن تكون مع األهداف) د(

 .٦٠٢/١٤/٣٩٦٨٩ العمال صنـزك (٢)



لقد مزج الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم هلم بني قواعد التأسيس للملة وبني نقائضها حىت 
 .راًاستشعروا وجودمها يف عصر واحد، وظل إحساس املرافقة مستم

ومع أننا لو تأملنا قليالً، فنظرنا إىل شبكة العداوات القائمة آنذاك برؤوسها املتعددة وهي حتيط 
باملدينة، بل وتتغلغل إىل عمقها ممثلة يف أذى املشركني واملنافقني ومن شايعهم لوجدنا أنه صلى اهللا 

فتنة املسيخ الدجال، ألن عليه وآله وسلم مل يكن يف خشيته من هذه الرؤوس اتمعة كخشيته من 
هذه الرؤوس متثل يف ذلك العهد صور الباطل أمام احلق الدامغ، وهلذا احلق رمز مؤيد ومنصور ينشره 
ويدافع عنه ويزيل عن األمة الشبهات، هذا الرمز العايل هو ذاته صلى اهللا عليه وآله وسلم، وهلذا 

شية اليت انتابته صلى اهللا عليه وآله وسلم هي ، ولكن اخل )) إن خيرج وأنا فيكم فأنا حجيجه ((: يقول
اخلوف من املستقبل عندما خيرج الدجال يف خفة من الدين، أي ضعف وقصور، والضعف والقصور 
يكون نتيجة من نتائج التداعي يف بنيان الدين والعقيدة، وسبب التداعي يف هذا البنيان الشامخ، ضياع 

 ].رواه البخاري[ ))ذا وسد األمر إىل غري أهله إ ((: األمانة، قيل كيف إضاعتها؟ قال
وإذا وسد األمر إىل غري أهله أي غريت سنة احلكم يأ اال للدجاجلة كي ميتطو مسرح األمر 

وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغرية وال  ((فيمثلون على خشية املسرح املغتصب كافة األدوار 
)) كبرية إال لفتنة املسيخ الدجال

)١(. 
إذن فالدجاجلة املتفيقهون ميهدون من داخل اخليمة اإلسالمية طريقاً من األفكر واالجتهادات 
والقياسات والربامج الدينية والدنيوية لعقيدة املسيخ الدجال ويساعدونه على اكتساح العامل يف 

 أن يعبد من دون أربعني، يتدرج خالهلا يف إبراز شخصيته من داٍع إىل الدين إىل مدٍع للنبوة، مث إىل
 .اهللا

هذا التسلسل اخلطري جيد جيالً إعالمياً يتقبل الربامج وينطوي حتت تأثريها، وقد انطوى من قبله 
عرب القرون أجيال عاصروا أوىل مراحل تغيري السنة يف احلكم، فتسلسلت ذراريهم عرب التاريخ على 

ف قابضاً باألزمة كلها حنو املنحدر اخلطري، قبول االحنراف قاعدة، وكان الدجال خيطو مع هذا االحنرا
إنه مل تكن فتنة يف األرض منذ ذرأ اهللا ذرية آدم أعظم من فتنة  ((: قال صلى اهللا عليه وآله وسلم

 ].رواه ابن ماجه[ )) املسيخ الدجال، وأن اهللا تعاىل مل يبعث نبياً إال حذر أمته املسيخ الدجال
م اإلنسان، والفتنة مسرية هلا بداية واية تبدأ متفرقة متشعبة، عاملية الفتنة ومشوهلا قدمية بقد

 .)٢(وتنتهي يف مصب واحد، مصب امسه املسيخ الدجال
                                                 

 .رجاله رجال الصحيح: ال اهليثميرواه البزار، ق (١)
، وأهداف هذا املعسكر تصب مجيعها )املسيخ الدجال(إنّ غاية معسكر الكفر يقف فوقها  ((): ٢٠ص(كتب سعيد أيوب  (٢)

يف مصب املسيخ الدجال، ومن خطا خطوة واحدة على طريق هدف من أهداف هذا املعسكر مث انتهى أجله مات وهو 
 .اهـ)) غري أن يراه يؤمن باملسيخ الدجال من



عاملية الفتنة ومشوهلا مأساة تبدأ مبسألة نقض عرى احلكم، وتستشري يف بقية العرى مرحلة 
 .فمرحلة حىت يبلغ النقض إىل الصالة
سنة تظل شعارات تؤدي مهمتها اإلعالمية يف جيل اإلعالم، إنَّ شعارات التطبيق للكتاب وال

وتبلغ بدعاا إىل هدف وغاية، لكن اهلدف والغاية ليس يف مصلحةا لكتبا والسنة ودعوما اخلرية يف 
 .األمة، وإمنا يف مصلحة األهداف واألغراض اليت امتطيت خلدمتها الكتاب والسنة

 يف حميط هذه األمة ليس انعدام مفاهيم الكتاب والسنة إنَّ أول صور املسلسل الدجايل املنحرف
يف احلياة، فبالكتاب والسنة قامت اجتهادات وعلوم، واستقامت شعوب، ودخلت إىل دين اهللا 
أفواجاً، وبالكتاب والسنة أيضاً نـزعت سنة احلكم وغريت، ومكث قميص عثمان سنةك املة على 

توارث الواقع اإلسالمي بعد ذلك شعاراً جديداً أعلنه منرب املسجد يشهد ألصحابه ويشهد عليهم، و
إنا واهللا ال حنول بني الناس وألسنتهم مامل حيولوا بيننا وبني سلطاننا  ((: صاحب القرار عند تغيري السنة

((
 .))ما لقصري لقصري، وما هللا هللا  ((: ، هذا الشعار هو ذات املفهوم الغريب القائل)١(

لناس أن جيادلوا يف مسائل الطالق، والنكاح، وفضل األذان، وطهارة إنه إسالم الرمز، يكفي ا
البدن والثوب واملكان وما شاكلها، اما املسائل اليت تتعلق باحلكم والقيادة فينبغي أن تداوى إما بدواء 

، واستشرى الدواء، وحتول إىل داء وسم قاتل، وصار الواقع اإلسالمي )٢(التلجيم، وإما بدواء التنومي
وم يفهم احلكم باملفهوم السفياين، وهي أرقى مناذج السياسة املنسوبة لإلسالم مع إضافات الي

 .وتغيريات يف سنن االقتصاد واالجتماع والدين
رمبا كان الواقع إسالمياً أو مسيلمياً، والقرار كذلك، وأبواق اإلعالم تشهد بذلك وتؤكده، 

اً أو ملكياً أو سلطانياً أو دميقراطياً أو شيوعياً أو ودستور الدولة اإلسالم، لكن مركز القرار مجهوري
 .توليفياً

وقائدته، ومستثمرته نشاطاته االستراتيجية شاء املدافعون عن ) مركز القرار(فالدجالية هنا هي 
حاكم : ومركز القرار يتظافر فيه رمزان) مركز القرار(شرفهم اإلسالمي أم أبوا، فاملنفذ املهترئ هو 

إىل مركز القرار وسيطرت عليه وجرته يف ) عاملية الدجال(ذا املنفذ املهترئ دخلت وعامل، ومن ه
 .أوحاهلا حنو مصب املسيخ املنتظر، املسيخ الدجال

                                                                                                                                            
فكل من تعلق حببل فتنة مث وافاها ملوت يف الطريق فهو قد آمن باملسيخ الدجال من قبل أن يراه، وذلك ألنه مل  ((: وكتب أيضاً

لو خرج املسيخ الدجال آلمن به قوم  ((يعتصم حببل اهللا، وعطل ملكه التفكري عنده، واليت ميزه اهللا ا على كثري من خلقه 
 .]رواه ابن أيب شيبة[اهـ  ))ورهم يف قب

 .٤٥٧: راجع عقيدة املسيخ (١)
 .٤٥٦: لسعيد أيوب) عقيدة املسيخ الدجال(مقتبس من  (٢)



واملتظافرون على صيانة شرف اإلسالم من داخل املركز املهترئ أخرب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
بالكذب، فيجعلون حقي يف شرار أميت، فمن وتقوم اخلطباء  ((: عن حاهلم يف آخر الزمان، فقال

))صدقهم بذلك ورضي به مل يرح رائحة اجلنة 
ملاذا؟ ألن سياسة املسيخ الدجال نفذت إىل ..)١(

اجلامث ) سياسة املاسون(، حنو )جحر الضب( حنو طريق - املغلوب على أمره-العظم،وأدخلت اتمع
وتوجهاته الفكرية العليا، وبفضل هذا التظافر على قلب العامل اإلسالمي وعلى مقدراته وموارده 

على تغيري السمو يف مركز القرار انطوت كافة أمناط احلكم والسياسة ) احلاكم والعامل(التارخيي بني 
املاعصرة حتت معطف املاسونية، وانطلق العامل اإلسالمي يركض جواد القرآن والسنة يف خدمة 

 .املصاحل العاملية لليهود يف العامل
ويف ليل مظلم دخلت الفتنة اليت تعمل على تعبيد الناس لغري اهللا بعد فرض  ((: تب سعد أيوبك

لتتبعن سنن الذين من قبلكم شرباً بشرب، : أغالهلا، وعن دخوهلا يقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
 والنصارى؟ اليهود: يا رسول اهللا: قالوا. وذراعاً بذراع، حىت لو دخلوا يف جحر ضب التبعتموهم

لو أن أحدكم دخل جحر ضب لدخلتم، وحىت لو أن أحدهم جامع امرأته : ويف روايةفمن؟ : قال
 .اهـ ))يف الطريق لفعلتموه 

إنَّ هؤالء الذين دخلوا جحر الضب خرجوا وهم حيملون الفتات براقة تستفيد مع الفتنة اليت 
 .)٢( عليها تقوم أعمدة املسيخ الدجالجتذب إليها مجاهري املسيخ الدجال، وحيملون املناهج اليت

لقد ترتب على هذا االجنذاب املربمج ايار القيم وسقوط العديد من اتمعات يف وحل القذر 
اإلنساين، وتعززت مسريات الكفر والنفاق واخنرط من داخل األسرة المسلمة ضحايا االجنذاب من 

ملون هم الشارات على طريق بناء دولة حي) هيشات األسواق(األحادث السفهاء يف جيش العرمرم 
 .، خدمةً ملعسكر الكفر والنفاق)٣(املسخ احلضاري، ولو على مجاجم أهل اإلميان

                                                 
 .رواه ابن أيب الدنيا والطرباين وابن عساكر (١)
 .١٦١: عقيدة املسيخ الداجل (٢)
رف باإلنسان عن الطريق الصحيح الذي فجميع الفنت وما ترتب عليها من عبادات تنح ((): ٢١ص(كتب سعد أيوب  (٣)

حدده اهللا تعاىل له ليمارس فيه مهمة اخلالفة، ومجيع الفنت اليت جاءت مبناهج تتصور فيه اخلالق تصوراً ال يليق به سبحانه، 
سلم كل هذه الفنت منذ كانت الدنيا تصب يف وعاء املسيخ الدجال آخر الزمان، هلذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله و

إنه مل تكن فتنة يف األرض منذ  ((: وقوله )) واهللا ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة أمر أعظم من املسيخ الدجال ((: يقول
أعظم فتنة،  ))ذرأ اهللا ذرية آدم أعظم من فتنة املسيخ الدجال، وإن اله تعاىل مل يبعث نبياً إال حذر أمته املسيح الدجال 

ا، لنه بعد أن يبلغ الرسول الدعوة ويتوفاه اهللا تعمل الشياطني واألهواء لتنحرف بالناس بعيداً عن مجيع األنبياء حذروا منه
الصراط املستقيم، وهذا االحنراف هو دائماً لصاحل املسيح الدجال الذ يأيت يف آخر الزمان جير وراءه قذر العامل كله جير وراءه 

 .))نذ عهد نوح إىل عهد حممد عليهما الصالة والسالم كل التصورات الباطلة اليت شذى عن منهج الرسل م



aìnjqa@ a@†bjÇ@bí@
إن ارتكاس األمة يف واقع الفنت أمر موعود به ال مناص، ولكن االرتكاس بعد البالغ واإليضاح 

تلفون يف تقديرهم للفنت، ويتفاوتون يف إعمال وعيهم يف يكون أكثر شرية وافتتاناً، حيث أن الناس خي
شأا وأثرها، فمنا لناس من يشخص إىل احلروب الطاحنة واحملن االقتصادية والكوارث الطبيعية، 
ويعترها عني الفنت الساحقة املاحنة، ومنهم من يراها يف مسات الصراع والنـزاع الفاعل يف األمة يف 

 .الدين
 أنواع وأنواع، ومنا لفنت ما خيص الفرد يف حياته مع أهله وأسرته، وما أحسن واحلقيقة أن الفنت

اللهم إين : ال يقولن أحدكم ((: توضيح املفهوم عن الفتنة من كالم اإلمام علي رضي اهللا عنه يف قوله
أعوذ بك من الفنت، ألن ليس احد إال وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضالت 

 ))نت، فإن اهللا سبحانه خيترب عباده باألموال واألوالد ليتبني الساخط لرزقه والراضي بقسمته الف
 .)١(اهـ

الفتنة يف الدين، وهي اليت اهتم ا القرآن، وجاءت ذه اآليات : ولكن أخطر الفنت وأشدها أثراً
 : تتلى

 كتبا اهللا بني آيات ومن العجب أن هذا النوع منا لفنت وضع يف ((): ١٥١ص(كتب سعد أيوب 
تستحق وقفة وتأمل عميق، فالقرآن الكرمي حتدث عن قتال، مث فتنة، مث دعوة للقتال حىت ال تكون 

* وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين{فتنة، يقول تعاىل 
أشد من القتل وال واقتلوهم من حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة 

فإن * تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين
وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا فإن انتهوا فال * انتهوا فإن اهللا غفور رحيم
 .}عدوان إال على الظاملني

ا ليكون الدين كله هللا، ويف هذا دليل على أن الذين إا فتنة من نوع خاص، طالب اهللا بوقفه
 صنعوها أرادوا ا أن يكون الدين كله لغري اهللا، فما هو معىن الفتنة اليت هي أشد من القتل؟

أي الشرك أشد من القتل، فإذا كانت الفتنة هذه تؤدي }الفتنة أشد من القتل{يقول ابن كثري 
 إىل الشرك، فما هي معامل هذا الشرك؟ 

إن معامل وأهداف هذا الشرك هي إقامة أوضاع بعيدة عن منهج اهللا من أجل أن يشرك الناس 
 )٢(اهـ.ويكون الدين لغري اهللا

                                                 
 .٤٢٦: عقيدة املسيخ (١)
 .١٥٢: عقيدة املسيخ (٢)



إذن من هم صانعو هذه األوضاع البعيدة عن منهج اهللا؟ وكيف يستطيعون أن يصهروا جمتمعات 
 الدين عند اهللا اإلسالم؟ اإلسالم داخل هذه األوضاع، بل كيف يستجيب هلم الناس وقد علموا أن 

إنه االحنراف عن السنن اليت اختارها اهللا للعباد يف أرضه، واالحنراف عن مقتضيات السنن اإلهلية 
 .يدفع اتمعات إىل التدارك املستمر يف نقائض العرى املتماسكة حىت وي م يف النار

حلكم، ودعامتها علماء الفتنة وأول الفتنة اليت حولت جمرى السنن يف اإلسالم هي تغري سنةا 
تواىل النقض بعد ذلك حىت سقطت  )) أوهلن نقضاً احلكم ((الذين أقاموا هلا القواعد من داخل البنيان 

، وقد جرت سنن التاريخ شاهدة على كفرهم وزيغهم )اليهود والنصارى(األزمة يف يد الغزاة هم 
القرآن القطعي أم رسل الشر على ممر التاريخ، وحتريفهم ملنهج اهللا عرب القرونا لسالفة، وثبت بنص 

وأم خيترعون حلوالً إلصالح العامل من عند أنفسهم وأهوائهم، ولكنها خمالفة ملنهج اهللا، وأن من 
 .طبيعتهم الفساد إىل يوم القيامة، وأم يظهرون اإلميان باهللا ورساالته، ولكنهم يف احلقيقة يكفرون ا

ئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليهوجعل منهم قل هل أنب{قال تعاىل 
القردة واخلنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا 

وترى كثرياً منهم * آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واهللا أعلم مبا كانوا يكتمون
 .)١(}وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملونيسارعون يف اإلمث والعدوان 

إا عاملية الفتنة املخبوءة يف صدورهم عب التاريخ كله، وأما الذين عاصروا صدر اإلسالم فقد 
وليزيدن كثرياً منهم ما أنـزل إليك من {زادهم اإلسالم طغياناً وكفراً، وأبرز عاملية عدائهم للدين 

إذن فهم رسل العداوة والبغضاء } عداوة والبغضاء إىل يوم القيامةربك طغياناً وكفراً وألقينا بينهم ال
كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اهللا ويسعون يف األرض {.. وصانعو أزماا إىل يوم القيامة

 .)٢(}فساداً
هذا هو منهج الغزاة، نظريات وبرامج عمل وضوضاء وشعارات كلها تصب يف جمرى واحد، 

ألرض، ومنهج اهللا يف األرض هو احلل الصحيح واملستقيم، لو أم أطاعوا حماربة منهج اهللا يف ا
 .والتزموا عرب سريم التارخيية إىل آخر الرساالت
ولو أم أقاموا التوراة اإلجنيل وما أنـزل إليهم {: لقد حكى القرآن هذا احلال الغريب فقال
 ].٦٦: املائدة[}من رم ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم

لكنهم مل يقيموا التوراة وال اإلجنيل وال ما نـزل على األنبياء من عند اهللا، بل اختاروا منهج 
قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة {: اهلوى والعقل، فرد القرآن منهجهم بقوله

                                                 
 .٦٢-٦٠:  املائدة (١)
 .٦٤: املائدة (٢)



لة اخلامتة اليت ، وزاد الطني بلة أم عملوا على حماربة الرسا}واإلجنيل وما أنـزل إليكم من ربكم
كانوا أعلم الناس بعدالتها العاملية يف احلياة، وهذا هو عني الطغيان والكفر املتوارث عرب هذه السلسلة 

وليزيدن كثرياً منهم ما أنـزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فال تأس على الوم {.. العرقية الشاذة
 .)١(}الكافرين

يوم تشات أهداف أهل الكتاب مع أهداف ومصاحل وكانت غاية اإلبداع يف الظلم والطغيان 
نقض (الرموز املستسلمة يف دوائر املسميات اإلسالمية، واحتد التشابه بني القلوب ليثمر مصرياً واحداً 

 - الناس وليس احلكام وال علماؤهم-عرى اإلسالم عروة عروة، كلما نقضت عروة متسك الناس
لواقع عروة وثيقة، ال سنة حكم، وال سنة علم، وإمنا سنة حكام، باليت تليها، حىت ال يبقى للناس يف ا
 ).وقوانني احتكام، فعندئٍذ ترفع األعالم

لقد استقام الطريق املعوج من االبتداء إىل االنتهاء، وعبيد األهواء البد من  ((: كتب سعد أيوب
افام من قبل، يقول أحد وجودهم على حافتيا لطريق ألن هلم عمالً مت تعيينهم فيه كما مت تعيني هت

 وسيد العامل أمجع الستالم السلطة، فإن هذه األيدي اليت صنعناها )٢(عندما حيني وقت سيدنا: األحبار
 .)٣(اهـ ))ستتكفل بإزاحة من يقف يف طريقه 
 أي أيٍد صنعتها اليهود يف العامل ؟
 املكشوف غري مضمون عندما يكون األذى ((*: املاسونية واليهود(كتب سعد أيوب حتت عنوان 

النتائج يتبع اليهود الطرق اخلفية ذات النتائج املؤكدة، وهذه الطرق هي سراديب األعمال السرية 
وأعرق اجلماعات السرية اليت صنعها اليهود لتسيري ولوي األحداث يف اجتاه املسيح الدجال هي 

ن هم األحرار الذين يبنون اململكة املاسو: املاسونية، وعندما سئل اليهودي رالشثت عن املاسونية قال
 .)٤(اهـ ))اليهودية العاملية 

إن املنفذ الوحيد الذي أدخل األمة اإلسالمية إىل هذا اجلحر الضيق هو نقض سنة احلكم وما 
 .ترتب عليها من نواقض أخرى بعد ذلك

ل حتت لقد انطوت عرب مسرية األحداث املتقلبة كافة أمناط احلكم والسياسة مرحلة بعد مرح
 .معطف املاسونية العاملية من خالل النواقض االستراتيجية اليت رمستها سياسة اليهود يف العامل

                                                 
 .٦٨: املائدة (١)
مد صلى الله هذه السيادة اللفظية اليت يعمل ألجلها احملاربون من معسكر النفاق فتراهم يكرهون أن يسمعوا صفة لنبينا حم (٢)

عليه وآله وسلم سيد هذه األمة وسيد ولد آدم وال فخر، لكنهم سيشعرون بغاية االطمئنان وهي تطلق على سيدهم املنتظر 
 .حامل األزمة السلبية إىل جهنم وبئس املصري

 .١٥٤: عقيدة املسيخ (٣)
 .٤٩: عقيدة املسيخ (٤)



يف ) ناحووم زوكوفا(ففكرة األمم املتحدة فكرة يهودية، قال الصهيوين  -١
إن عصبة األمم فكرة يهودية خلفناها بعد صراع دام  ((: م١٩٢٢املؤمتر الصهيوين سنة 
مندوب اجلمعيات اليهودية يف اجتماع ) لوسيان وولف(، وقال ))مخسة وعشرين عاماً 

إن عصبة األمم املتحدة تقف قراراا مع أنبل التقاليد اليهودية وأقسدها، وإن  ((: جبنيف
))واجب اليهود املقدس أن يؤيدوا هذه العصبة جبميع الوسائل املمكنة 

)١(. 
إن  ((: ة، كتب سعد أيوبعاملياً هي فكرة يهودي) قيام دولة أمريكا(وفكرة  -٢

أمريكا هي الدولة الصهيونية اليت تعمل من أجل توسيع رقعتها إلنشاء العديد من اجلدر 
توماس (، ومل يكن غريباً أن يصف )نقطة ارتكاز عقيدا(اليت حتمي إسرائيل 

إا أمة مل تعرف احلروب إال للتوسع، وهذا هو أيضاً شأن : أمريكا بقوله) جيفرسون
 .)٢(اهـ ))ل، وعلى هذا سيأيت املسيخ الدجال آخر الزمان إسرائي

وفكر إنشاء حلف مشال األطلسي فكرة يهودية خلدمة أهداف املاسون،  -٣
ذكرت  ((: ويئة واقع املسيخ الدجال، وضرب النشاط اإلسالمي، كتب سعد أيوب

ن يناير اليهودية الربيطانية يف عددها الصادر األسبوع األول م) جويش كرويكل(جملة 
إنَّ على خرباء االستراتيجية السياسية يف ): اجلهاد يف سبيل اهللا(م حتت عنوان ١٩٧٩

بلدان احلضارة الغربية ويف بلدان املعسكر الشيوعي أن ينتبهوا جيداً لألخطار اليت متثلها 
احلركات اإلسالمية املتعصبة املنتشرة يف كل البلدان اإلسالمية، واليت دف إىل إحياء 

رة اجلهاد يف سبيل اهللا، وتكافح بشدة إلقناع املسلمني بضرورة العودة إىل تعاليم نظ
 .))اإلسالم من جديد 

 ((: فكرة يهودية، كتب سعيد أيوب) وكالة املخابرات األمريكية(وفكرة  -٤
إن املكتب اليهودي قبل إعالن قيام إسرائيل افتتح وكالة املخابرات األمريكية سنة 

 .))) املسيخ الدجال( إضافية فعاليات يف خدمة املسيخ املنتظر هـ لتكون أداة١٩٤٧
فكرة خلدمة اليهود، ويف هذا ) التقسيم السياسي للعامل اإلسالم(وفكرة  -٥

إن نـزع االعتقادات اإلسالمية مالزم دائماً للمجهودات اليت  ((: كتبت جمالت التبشري
ذي طرأ على اإلسالم سيمهد تبذل يف سبيل التربية النصرانية، والتقسيم السياسي ال

إن من احملقق أن اإلسالم يضمحل من الناحية السياسية، . السبل ألعمال املدنية األوروبية

                                                 
 .٧٧: عقيدة املسيخ (١)
 .٧٧: عقيدة املسيخ (٢)



وسوف ال ميضي غري زمن قصري حىت يكون اإلسالم يف حكم مدينة حماطة باألسالك 
))األوروبية 

)١(. 
دية وفكرة إسقاط اخلالفةا لعثمانية كآخر شكل سياسي إسالمي فكرة يهو -٦

إن اخلطة للقضاء على الدولة  ((: نصرانية، كتب صاحب الغارة على العامل اإلسالمي
م، واستمرت حىت حتققت ١٢١٩العثمانية قد بدأت عشية إاء احلروب الصليبية عام 

م إن أصل العداوة املزمنة اليت يشعر ا األوروبيون لألتراك راجعة ١٩١٨أهدافها عام 
))ني النصرانية واإلسالم للعداء الشديد الواقع ب

)٢(. 
وأضاف الباحث اإلسالمي األستاذ سعيد أيوب عن هذه السياسية املدبرة  -٧

لقد كانت لنا دولة يوماً ما، هي الدولة  ((: يف اخلفاء آلخر معاقل الدولة اإلسالمية قوله
العثمانية، علم اليهود أن منها سيكونا خلطر مادامت متمسكة باإلسالم، فظلت تضرب 

))ى رأسها بكل معول حىت وقعت الدولة على األرض عل
)٣(. 

لقد انتظم يهود العامل وسعوا عن  ((: يقول السلطان عبد احلميد يف مذكراته -٨
طريق احملافل املاسونية يف سبيل األرض املوعودةوجاءوا وطلبوا مين أرضاً لتوطني اليهود 

صروا على أن أصادق على يف فلسطني مقابل أمواالً طائلة، وبالطبع رفضت، ولكنهم أ
لقد خدمت امللة : تأسيس وطن قومي لليهود يف األرض املقدسة، وكان جوايب القطعي

اإلسالمية ما يزيد عن ثالثني سنة، قلن أسود صحائف املسلمني وصحائف آبائي 
وأجدادي، وبعد جوايب القطعي اتفقوا على خلعي، ومل أستطع أن أفهم كيف سادت 

عرشي وتنصيب مراد مرة أخرى، هل ألن مراد كان ماسونياً؟ رغبة إسقاطي من فوق 
البد للتاريخ يوماً أ، يفصح عن ماهية الذين مسوا أنفسهم باألتراك أو تركيا الفتاة وعن 

 .)٤( ))ماسونيتهم 
 ((: وفكرة الغزو الثقايف والتعليمي فكرة يهودية نصرانية، كتب سعد أيوب -٩

مل يقتصر األمر على تركيا فقط بل على العديد من بدأت اخلطة بغزو تركيباً ثقافياً، و
م يف دراسة ١٩١٢األقطار الكربى للعامل اإلسالمي، ففي مصر بدأ تشارلز وطسن عام 

نظام التعليم يف مصر ووضع يف خميلته بعض األفكار، مث سافر إىل أمريكا وعقد اجتماعاً 
سة الربوتستانتية، ويف م ضم العديد من قيادة الكني٣٠/١١/١٩١٤مبدينة نيويورك يف 

                                                 
 .١٩): فتحي بك(الغارة على العام اإلسالمي  (١)
 .٥٤: املصدر السابق (٢)
 .٥٨٧: عقيدة املسيخ (٣)
 .٥٨٦: عقيدة املسيخ (٤)



م، وقف عبد القادر ١٩٣٢اية االجتماع صدر مرسوم بإنشاء اجلامعة يف القاهرة عام 
إنَّ هذه اجلامعة اليت تظهر للناس  ((: احلسيين وكان أحد اخلرجيني، وألقى كلمة جاء فيها

ين مبظهر العاملية، هي يف احلقيقة تعمل على إفساد العقائد الدينية وتطعن يف الد
اإلسالمي، إن اجلامعة األمريكية اليت ادعي أا علمية حمضة، وأن ليس هلا أدىن عالقة 

 .)١(اهـ. ومزق شهادة التخرج ))حبوادث التبشري ليست كذلك 
إنَّ هذه العبارات اليت تفوه ا هذا الشاب ملسلم متثل منوذجاً من مناذج التفرد يف بعض 

املربمج، فتصرح يف أمة قد مشلها الوهن، وذر العدو على رأسها الشخصيات املسلمة اليت تدرك اخلطر 
وأعينها الرماد، فالنخر والداء قد وصل إىل املشاش، والنقض املرحلي للعرى قد استشرت آثاره 
وأمثرت أفكاره، وخترج من حتت دوحته مئات احليارى والسكارى من موظفي اخلدماتا لدنيوية 

ت االرتباط الفكري والسياسي مبا يف عامل اليهود والنصارى، وكم واملؤسسات والتيارات الفئوية ذا
يف جمتمعاتنا اإلسالمية من علماء وعقالء وحكماء وأساتذة يعلمون علم اليقني سر املأساة ويدركون 
أسباا، بل وميتلك الكثري منهم إمكانات علمية وإميانية ختوله بالتظافر مع أشباهه وأمثاله وضع حلول 

درء املأساة، ولكن أىن ذلك له وملن كان على شاكلته يف جمتمع أخرب املصطفى صلى اهللا اإلشكال و
يصبح الناس يتبايعون وال يكاد أحد يؤدي األمانة، فيقال إن  ((: عليه وآله وسلم عن جيله ومواطنيه

ن يف بين فالن رجالً أميناً، ويقال للرجل ما أعقله وما أظفره وما أجلده، وما ف قلبه حبة م
)) خردل من إميان

)٢(. 
وهذه األوصاف اليت أشار إليها صلى اهللا عليه وآله وسلم هي اليوم مادة احلوار وموضوع 

رجال السياسة، وشخوص األنظمة، وفنانو الغناء : الصحف واالت، وهي تقدم جليل اإلعالم
 وميسي كافراً، يبيع يصبح الرجل مؤمناً ((والتمثيل، والعبو الكرة، ومن شاكلهم وشاببهم يف زمن 

: ويف رواية )) قوم دينهم بعرض من الدنا قليل، املتمسك على دينه كالقابض على اجلمر
))كالقابض على الشوك ...((

حتقيقاً لنذارته صلى اهللا عليه وآله وسلم عن اتمع الذي يسود بني )٣(
 .يدي الدجال

دق، ويصدق فيها الكاذب، وخيون إنَّ أمام املسيخ الدجال سنني خداعة، يكذب فيه الصا(( 
التافه : وما الرويبضة يا رسول اهللا؟ قال: قالوا ((...األمني، ويؤمن فيها اخلائن، ويتكلم فيها الرويبضة

                                                 
 .٥٨٨: عقيدة املسيخ (١)
 .رواه البخاري ومسلم (٢)
 .رواه أمحد، وأبو داود واللفظ من حديث أبو هريرة (٣)



السفيه يتكلم يف  ((: ويف رواية ))الفاسق يتكلم يف شأن العامة  ((: ويف رواية )) يتكلم يف شئون العامة
 .)١(اهـ. ))الوضيع من الناس  ((: ويف رواية ))شئون العامة 

وكل هذه النماذج ال تظهر على املستوىا لعام وذه الصفة إال واحلكم يؤيدها ويوسع من 
 .اكتساب مناذجها وصورها، ويدافع بقوانينه الوضعية عن احنراف احلكم ومسريته الغثائية

åí‡Ûa@òÔÛby@NNòÜubu‡Ûa@æìãbÓ@
مة أن رسم هلا بواسطة نبيها طريق النجاة، وميز بينها وبني من فضل اهللا تعاىل وكرمه على هذه األ

 اليت توجه السري إىل - إن صح التعبري-طريق الشر بالعالمات، وهذه العالمات هي إشارات املرور
منفذ األمان يف الدنيا واآلخرة، ومن مل يعبأ بإشارات املرور البد أن تتلقفه طريق الضياع ومتاهة 

لنظر يف اجتاهات السري قد يفقد حياته يف اصطداممفاجئ، وقد يتعرب به السري السري، ومن مل يدقق ا
 .فيقع يف منحدر خطر، أو مطبات مدمرة

واإلسالم كمبدأ وطريق وكقانون وتطبيق هو غايتنا وهدفنا مجيعاً وفيه طلبة اتمع الكامل وبناء 
 واهلوى والشيطان فخالفوا قانون اإلنسان املتكامل واملنحرفون عرب األزمان غرم الدنيا والنفس

وسار } وقالوا إن هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما حنن مببعوثني{السماء ورفضوا علم الغيب، 
هذا الفريق الرفض ينشر دعوة اإلفساد وخيطو باألجيال إىل الكفر والنفاق واإلحلاد، حىت صار الرفض 

د، ويزداد أهله وأتباعه وشيوخه بزيارة اندفاع الزمان للدين معسكراً يتوارث الكفر والنفاق واإلحلا
 .حنو فتنة املسيخ الدجال

ورأس حربة االحنراف يف مسارات الطرق احنراف سنة احلكم عن جمراها يف اإلسالم، وهذا 
االحنراف ذاته هو الذي أوصل املسرية الصاخبة إىل جب الغثائية يف آخر الزمان، وسلم من فيها إىل 

 .الذين حيمون املبادئ الدجالية وميهدون العامل لعقيدة التجسيم والتشبيهعسكر اجلحر 
حقاً إن اتمع العاملي، ومنه اتمع اإلسالمي والعريب اليوم يسري حتت ظل حكامه حنو تعميق 

 .من خالل االستتباع السياسي واالقتصادي والتربوي والتعليمي واإلعالمي) جحر الضب(سياسة 
 هذه اتمعات املوبوءة أن جتد من رؤوس هذه املسريات من ال يسلم باستتباعه والعجيب حقاً يف

لعدوه، ويقذف بالئمة االحنراف على غريه من جريانه وإخوانه ومن مشاركيه يف قيادة األنظمة، 
وكذلك احلال يف طائفة كبرية من املسلمني خصوصاً من أولئك الذن ال يعملون أفكارهم من خالل 

سالم عن جمتمعات آخر الزمان، فتراهم يف تفاؤل عظيم بقواقع الزمان، ومواقع سلب نذارات اإل
اإلميان مستشعرين أن الدين خبري، والناس تزدحم يف املساجد، واألسواق معمورة بالتجارة، والفرد 
يأكل ويشرب، وجيد املعامالت احلسنة يف املصارف والبنوك وأسواق العماالت، وتراه يقبل كفه 

                                                 
 .١٥١: عقيدة املسيخ (١)



لبطن على هذا املصري واهلدفوقد جتد من هؤالء أكثر من ذلك، فإقامة بعض احلدود الشرعية يف ظهراً 
بعض البالد اإلسالمية كقطع يد السارق، وقتل النفس بالنفس، ومها ظاهرتان ال ثالث هلما وال رابع 

اضع وال خامس، إضافة إىل ما يسمع كل يوم وليلة من خالل أجهزة اإلعالم من األحاديث واملو
والصور املتحركة عن فضائل وحماسن اإلسالم، هي عنده وعند أشباهه وأمثاله خري دليل على عمل 
اتمع بالكتاب والسنة، بل أنه كلما وجه نظره إىل مناذج اتمع اإلسالمية وقد متزقت فيها 

 وارتضى من عرىاإلسالم وصار الناس كاألغنام محد اهللا تعاىل على الواقع القائم يف بلد دون بلد
 .مناذج اإلسالم الباقية ما نشاهده يف جمتمع جحر الضب، وخلد إىل السكون

واحلقيقة أن مثل هؤالء القارئني إسالمهم وعقيدم بعيون الواقع قد وقعوا ضحايا الدعايات 
والسعايات، بل وأوغلوا يف إغماض أعينهم عن حقائق ملتهم الراقية وعقيدم الواقية، وعن منهج 

 .الم العظيم ومراداته عرب تاريخ البشرية كلهااإلس
وعلى مثل هذه الضحايا اإلعالمية تقف قواعد الدجالية املادية يف آخر الزمان، ويرفرف على 

 .املباين الرمسية علَم الدجال األعور
 البد أن نعرف احلقيقة، ولو كانت حقاً - وحنن أمة ذات مبدأ وغاية وهدف ومصري ومنهج-إننا
نا أشد املرارة، حيث أنَّ رسولنا صلى اهللا عليه وآله وسلم قد كشف لنا يف أحاديثه الصحيحة مرة علي

، هذا العصر أساس املعرفة به، وكنه تفسري ظواهره )عصر الغثائية(واحلسنة حالتنا يف عصر مساه 
 عليه وآله يكمن يف القراءة الواعية ألحاديث من ال ينطق عن اهلوى صلى اهللا) ديناً ودنيا(ومظاهره 

وسلم، وال ميكن بأي حال من األحوال الوقوف على عقدة الضعف إال من خالل هذه القراءة، ألن 
الذين يقرؤون اإلسالم من مؤلفات ورسائل وأجهزة اإلعالم ال يفهمون احلق إال مشوباً بالباطل 

حتجزهم هذه األصوات واخلداع، والذين تبهرهم أصوات املقرئني واملرتلني لكتاب اهللا يف عصر الغثاء 
عند مستوى اإلعجاب واإلغراب، فينطوون مثل غريهم حتت املعطف الدجايل الفضفاض وهم ال 

سيخرج ناس من أميت من ِقبل املشرق يقرؤون القرآن  ((: يشعرون، قال صلى اهللا عليه وآله وسلم
وسلم زيادة من عشر  حىت عد صلى اهللا عليه وآله -ال جياوز تراقيهم، كلما خرج منهم قرن قُِطع

 ((: ويف رواية )) حىت خيرج املسيح الدجال من بقيتهم: مث قال -كلما خرج منهم قرن قطع: مرات
 .))حىت خيرج بقيتهم مع املسيح الدجال ...

لقد حجزوا القرآن عن واقع احلياة، حصروه داخل  ((: كتب سعيد أيوب عن هذه النماذج القرنية
 الناس، فإذا حوصر القرآن ومل جياوز تراقيهم فهل يترتب على هذا عظام اجلسد ال شأن له بشئون

ذكر النيب صلى اهللا عليه  ((: العمل أي منفعة؟ إننا نرى اإلجابة واضحة يف حديث زياد بن لبيد، قال
وكيف يذهب العلم وحنن نقرأ : يا رسول اهللا: قلنا. وذلك عند ذهاب العلم: وسلم شيئاً فقال
ءنا، وأبناءنا يقرئونه أبناءهم إىل يوم القيامة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله القرآن ونقرئه أبنا



ثكلتك أمك يا زياد إن كنت ألراك من أفقه رجل باملدينة، أو ليس هذه اليهود والنصارى : وسلم
 .))؟ يقرأون التوراة واإلجنيل وال ينتفعون منهما بشيء

ع ا اتمع، ومن قال بغري هذا فلن يكون من أفقه رجال إذن فالقراءة يف اهلواء الطلق ال ينتف
 .)١(القوم، إمنا االنتفاع يتحقق بأن ختضع العقول له

وقدمياً حجم اخلوارج القرآن داخل العظام وداخل مالبسهم، مل ينظروا إليه نظرة عاملية، استعملوا 
يهم قال النيب صلى اهللا عليه كلمات احلق من أجل الباطل، تاجروا بالشعارات ومحل املصاحف، وف

إنَّ هذا وأصحابه يقرؤون الرقآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق  ((: وآله وسلم
)) السهم من الرمية، مث ال يعودون فيه حىت يعود السهم إىل فوقه، فاقتلوهم، هم شر الربية

)٢(. 
لى الضعف احمللي يتولد ضعف لقد أدى حجز القرآن إىل ضعف عاملي، فإذا أسقط الضعف ع

اإلرادة، ويف هذه األسواق خيرج من يدعي بأن اإلسالم غري قادر على مواجهة الواقع وليس عند 
احللول املناسبة، إنَّ هذا ضعف ولد يف ضعف ويتكلم يف ضعف، فأين هو اإلسالم الذي يتحدث عنه 

 من حتدث؟ 
ني تراقيهم فإن هذا النوع ليس عنده حلول، إذا كان يعين باإلسالم أنه هو الذي حيفظه الناس ب

 ..!فلينتظر.. أما إذا كان يعين باإلسالم أنه هو الذي أرسلت ورقته إىل كسرى وهرقل
إنَّ قسم الضعف الذي انشطر من الدين هو الذي ميهد للمسيح الدجال، ألنه اقع يعيش معصوب 

تمع ملتف بلفافات اللصوص فالبد وأن ، وعندما يكون ا)ابنة صهيون(العني بلفافات كلها نسجتها 
اخلوف، االحتماء باجلُدر، احلسد، العداوة بني األقارب، والتجسس بني : جتري عليه طبائع اللصوص

األباعد، وجرمية النسيان هلا عند اهللا عقوبة، وهذه العقوبة تلقى بالذين أجرموا حتت حذاء املسيح 
 ).جيعل ذله على يد الذي اعتز بهألن عقوبة من يعتز بغري اهللا أن (الدجال 

وهؤالء مجيعاً دقوا أوتاد اخليام جلنود املسيح الدجال، فكان حقاً على اهللا أن يركبهم قطار 
فلما نسوا ما ذكِّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حىت إذا فرحوا مبا {االستدراج، يقول تعاىل 

من األموال } فرحوا مبا أوتواحىت إذا{، )٣(}أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
 .أي على غفلة، فإذا هم آيسون من كل خري} أخذناهم بغتة{..وارزاق

إم ملا نسوا فَتح اهللا عليهم أبواباً، مل تكن أبواب الربكات، ولكن أبواب كل شيء عدا 
 الربكات، فامتألت خزائنهم وتعددت مراعيهم وولد هلم األوالد، وبغتة ترى اليأس يتجول يف

                                                 
 .١٩٧: عقيدة املسيح (١)
وصفة شر الربية يدخل فيها الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني، مما  ((: قال املؤلف. حاشية/ ١٦٧: عقيدة املسيح (٢)

 .١٦٧اهـ ص ))يفيد بأم جمموعة عمل واحدة 
 .٤٤: األنعام (٣)



طرقام، هم يعملون، ولكن ال يدرون ألي جهة يعملون؟ وما العهدف الذي إليه يسعون؟ يف أيديهم 
.. األموال، لكن تطلعام أكرب من الذي يف أيديهم، وتفشو التجارة، ولكن التجارة تأيت باخلسارة

جارة حىت تعني وتفشو الت ((: يقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن عالمة من عالمات آخر املان
 مل أربح شيئاً: املرأة زوجها يف التجارة، وحىت خيرج الرجل مباله إىل أطراف األرض فريجع فيقول

((
)١(. 

مل يعد هناك ربح ربح والنفس األمارة بالسوء قد أدمنت يف مرحلة فتح األبواب، فتكون 
 ((: يب صلى اهللا عليه وآله وسلملصوصية أعالم يف مجيع مرافق احلياة، أعالم ترفرف يف اهلواء، يقول الن

)) ليأتني على الناس زمان ال يبايل املرء مبا أخذ املال، أِمن حالٍل أم من حرام
)٢(. 

ومع اللصوصية يفرز اتمع إفرازات لتستقيم مع حاضره، ففي الطرقات ترى وجوهاً كوجوه 
وم رمحة، إذا تواريت عنهم اآلدميني، قلوم كقلوب الشياطني، أمثال الذئاب الضواري ليس يف قل

 .)٣(اغتابوك، وإذا حدثوك كَذَبوك
جمتمعات قائمة على احلقد والبغضاء والكراهية، كل شيء يف هذه اتمعات يعمقها ويزيدها 

 .املعاملة، القوانني الوضعية، العصبية، االنتمائية، االنتقائية يف الدين: اشتعاالً وأوارا
الزمان، حيملون الفتات املسريات الدجالية ويهتفون بأن احلكم هللا هكذا تعيش اتمعات يف آخر 

ولرسوله، يقرؤون القرآن كما أنـزل، وميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، يدندنون على 
محاية العقيدة والدين، ويتبنون مناهج االحنراف ملسخ حقائقها، يذكون العداوة العقائدية بني أمة 

 البدع اإلعالمية واإلحداثات الكالمية، حىت ال جتد يف قواميسهم أحداً مستقيم القرآن من خالل
 .االعتقاد، إال من جاراهم واعتقد ما هم عليه من اإلفساد والفساد

البغضاء .. دب إليكم داء األمم قبلكم ((: ، قال صلى اهللا عليه وآله وسلمحالقة الدينإا 
 .)) ها حالقة الدينواحلسد، ال أقول حالقة الشعر، ولكن

وقوانني حالقة الدين أسلوب الدجاجلة، ومن داخلها متهد الطريق ملسرية الدجال، وبرغم أنف 
، جيد املرء نفسه مدفوعاً إىل البغضاء )٤( سواء املسلم املعتز بإسالمه، أو املسلم املستسلم لواقعه-املسلم

                                                 
 .رواه احلاكم (١)
 .رواه أمحد والبخاري (٢)
 .بتصرف واختصار/ ١٧٢: عقيدة املسيح (٣)
الدعاة الصادقون، وااهدون املقاتلون، ومن حنا حنوهم من اإلسالميني الذين ال يقبلون : ود هنا باالعتزاز بإسالمهواملقص (٤)

الضيم وال املداهنة يف الدين، فهؤالء وهم يبحثون عن املخارج جيدون مسرية الدجال قد وضعت هلم شباكاً من احلزبيات، 
يضطربون عند رغبتهم للتغيري والتجذير أن ينخرطوا يف هذه األحزاب اليت تسهم واالنتماءات ذات السياسات اخلفية، حبيث 

رغماً عن أنوفهم يف فتح دائرة صراع مفتعلة من أشباههم من اإلسالميني غري احلركيني، أو اإلسالميني احلركيني مع شيء 
 فيه اعظم الدروس ملن أراد احلق، أما ما) قضية األفغان(من التطرف واالندفاع، وقد أبرزت لنا من هذه الصور والنماذج 



يث ال بديل عن هذا كله غري العزلة الكلية واحلقد واالنتمائية واملفاضلة بني تيار إسالمي وآخر، ح
وأىن ملسلم أن يرغب العزلة ولديه مواهب، ويف جواحنه غريةٌ، وقدوته يف احلياة . عن احلياة والواقع

 ؟}رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه{
 أعظم برهان على متاهة املسرية اإلسالمية يف - دوالً وأحزاباً ومجاعات-والواقع اإلسالمي

 . الشعارات والالفتات، وصراع الفئات واالنتماءاتصحراء
إنَّ حقيقة اإلسالم وجوهره قائم يف احلياة الدنيوية على جتسيد املودة وإشاعة احملبة، بدءاً بشعار 

واملؤمن  ((، ))واملسلم أخو املسلم  (( وايةً بقوانني احلروب وأدب اخلالف - لفظاً ومعىن-السالم
وهذا هو مثرة التأدب باإلسالم، وأصل ارتباط رجاله،  ))  يشد بعضه بعضاً- أو كالبنان–كالبنيان 

لكن املسرية الدجالية بدءاً بنـزع سنة احلكم حىت انتزاع كراسي احلكم قد عكست حقيقة األمر، 
وغرست تدرجيياً أخالق الشيطان حىت صارت أصالً من أصول اتمع املنحرف، وأسلوباً من أساليب 

اصرة يف جامعات الوطن املغلوب ومؤسساته الثقافية، تبعاً لسنن اليهود والنصارى على الثقافات املع
 اهـ. طريق مسرية العامل حنو املسيح الدجال

خرج املسيح الدجال، فأتينا حذيفة بن أسيد : كنت بالكوفة، فقيل ((: قال أبو الفضل الليثي
كذبة (لست، مث نودي بني الناس أا اجلس، فج: خذا املسيح الدجال قد خرج، فقال حذيفة: فقلت
إن املسيح الدجال لو خرج يف زمانكم لرمته الصبيان باخلزف، لكنه :  مث قال- أي كذاب–) صباغ

 وخفة من الدين، وسوء ذات بني، فريد كل منهل، - أي عيب وضعف-خيرج يف نقص من الناس
 .))وتطوى له األرض طي الكبش 

يب من الناس يترتب عليه نسيان الدين، وهذا النسيان يؤدي ومن هنا تكون نقطة البداية هي ع
 .)١(إىلا لعداوة بني الناس، وعلى العداوة يأيت املسيح الدجال

òÛ‰Ûa@pbÈànª@À@õbàîç‡Ûa@òänÏ@
أفرزت سياسة النقض املتعاقب يف ساحة اإلسالم واملسلمني بروز النماذج املمزقة والتيارات 

 .، ورائدة املعبود املمسوح)صانعة احلضارة املادية( فلك العاملية الدجالية املتفرقة واألنظمة السائرة يف
ومع أن التمزق يف دولة اإلسالم ليس جديداً من حيث انشطار الدولة الواحدة سياسياً، إال أن 

امتداد االنشطار من املستوى السياسي إىل كافة مستويات احلياة األخرى بفعل : اجلديد واخلطري حقاً
طات الشاملة من خارج البيت اإلسالمي، إضافة إىل جناح تنفيذ ختطيطات االنشطار ومحايته التخطي

                                                                                                                                            
، وقد حنت منحا االنعزال عن السياسة، وتركت حبل )املدرسة التقليدية(املسلمون املستسلمون للواقع فهم الذين ميثلون 

السياسة على غارا ملن أراد، واشتغلت بالدعوة باحلسىن واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حدود معينة ال تصدمهم 
 .السلطان، وال ختوهلم قيادة اتمعب
 .باختصار وتصرف/ ١٧٠-١٦٠: عقيدة املسيح الدجال: راجع (١)



املصاحل (مبجموعات عمل تنتمي إىل اإلسالم، وختدم سياسة النظام العاملي بإخالص من خالل 
 .يف ساحة االبتزاز واقتسام السلطان) املشتركة

اهلدم لصرح الدعوة السديدة اليت جاء ا هذه اموعات املنتشرة يف العامل هم محلة معاول 
أمل اليهود (اإلسالم إلنقاذ العامل، وهم أيضاًَ محلة األعالم امللونة على طريق استقبال املسيخ الدجال 

 ).والنصارى
وقد ال يشمل هذا التحديد كل املشتغلني يف هذه اموعات، وخاصة أن منهم من ال يدرك من 

شاطه ودائرة تنفيذ براجمه، مستجيباً للحال الكائن الذي يدور يف حلقته، األمر غري حمدودية عمله ون
وقد يكون أيضاً من اإلسالميني احملافظني حبرص على واجبام الدينية، وال مناص له من العمل 
 .واخلدم يف دوائر األنظمة لكسب رزقه وخدمة واقعه وتوظيف مستواه فيما تعلم له وخترج من أجله

 ال تقف عند االستثناءات والتفردات، - أمام حبثنا عن علل الواقع وحتديدها-سالملكن عاملية اإل
 .فاحلال يربز صدقه وسالمته يوم يقوم األشهاد

إذ أنَّ بني يدي الدجال حمنة وفتنة يرتكس يف مثراا اجلميع، ويستثمر الدجالون فيها نشاط الرب 
 مؤسسات العمل املتنوع، فمواقع اإلسالم هلا والفاجر، وخيضعون املؤمن والفاسق للعمل يف حتريك

املسلمون، ومواقع الكفر والنفاق يعمل فيها املتذبذبون املفتونون، وجتتمع مثرات ثالعمل املشترك حتت 
 .سياسة املعطف الدجايل املنحرف

وهلذا احلال أمثلة وشواهد أشارت إليها األحاديث النبوية، منها حديث عائشة أنَّ رسول اهللا 
يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من األرض يخسف بأوهلم  ((:  اهللا عليه وآله وسلم قالصلى

فقال صلى اهللا كيف يخسف بأوهلم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ : قالتوآخرهم، 
 .)) يخسف بأوهلم وآخرهم مث يبعثون على نيام: عليه وآله وسلم

ن يشترك يف غزو الكعبة من ال حيب غزو الكعبة وال يرغب يف لقد صار من الضرورة مبكان أ
ذلك إن مل يكن معارضاً له، لكن السياسة احلاكمة والدعوة القائمة جترب اجلميع كي تشترك يف تنفيذ 

 .سياستها، مث ميوتون، ولكنهم ال يبعثون على أساس العمل املشترك، وإمنا يبعثون على نيام
 لة الواقع؟ إذن ماهي علة األمر ومشك

إنَّ علة األمر أن اإلسالم مبدأ وحياة ونظام وتاريخ ومستقبل، وأنه القاعدة السليمة لبناء اإلنسان، 
وإقامة جمتمع العدل والسالم واملساواة، ولكن مشكلة الواقع أن يف العقل البشري دعوة وإفك ورفض 

عقل واهلوى والنفس حتت األدب ملا خيالف هواه وتركيبات نفسه، ودعوة اإلسالم قائمة على طي ال
الشرعي املنصوص عليه ليبلغ اإلنسان بذلك إىل الغاية املرجوة من خالفته، والكافرون واملنافقون 
يرفضون هذه الدعوة اخلرية رغم علمهم ا، ويتظافرون يف كل زمان ومكان على العمل مع الشيطان 

ديان ووارثها هو اإلسالم، واإلسالم دين ودولة، يف سبيل إيقاف املد اإلجيايب لألديان، وخامتة هذه األ



والدين أساس العمل ومرتكز النجاة، والدولة منفذة اإلسالم والقائمة به يف احلياة، وقد سبقت إرادة 
املوىل أن جيعل للشيطان أعواناً، وكما كان الشيطان يف بادئ األمر عدواً لإلنسان وحمتال عليه 

ذلك، ولكن وسائطه قد نضجت واكتمل أثرها وصارت جمتمعة يف بالوسائط فهو يف آخر الزمان ك
 : املسيح الدجال، ومنطلق فتنة املسيح الدجال مرتكز على حمورين) رأس الفتنة ومرتكزها(

ومىت ما كان الدجال غائباً عن العيون فإن املؤمن : السيطرة على احلكم، والدجل يف مفهوم العلم
 .واجتاهاته ودعاته من خالل احملورين املشار إليهما سلفاًاملستبصر يستطيع أن يلمس مبادئه 

مث النظر يف مثرات االحنراف ما يف حياة الناس، واالحنراف ذلة ال تساويها ذلة، : احلكم والعلم
ومىت ما كان اتمع خيطو يف لباس الذلة واملهانة فانظر فيه إىل مستوى احلكم والعلم، فستجدمها 

 .ناشراها يف الواقع املوبوءحامالً راية الذلة و
هؤالء هم محلة ألوية معسكرات النفاق، لقد طالبهم اإلسالم أن يكونوا أتباعاً لكتاب اهللا وسنته، 

اليت ال تدع أحداً ) فتنة الدهيماء(ولكنهم أبو إال أن يكونوا أتباعاً ألعدائه، وهم أيضاً أصحاب الفتنة 
نقضت متادت، يصبح الرجل فيها مؤمناً وميسي كافراً، حىت من هذه األمة إال لطمته لطمة، فإذا قيل ا

فإذا كان ذاكم  ((فسطاط إميان ال نفاق فيه، وفسطاط نفاق ال إميان فيه : يصري الناس إىل فسطاطني
)) فانتظروا املسيح الدجال من يومه وموعده

)١(. 
اسم اإلسالم، املنافقون سوف يرفعون راية آخر الزمان، يكتبون عليها  ((: كتب سيد قطب

ويسريون خلف املسيح الدجال يدافعون عنها كتفاً بكتف مع رجال اليهود والنصارى، فإذا قال هلم 
إنَّ الذي أمامكم املسيح الدجال، أمطروه بوابل من احلجج، واعتربوه شاذاً خارجاً عن مجاعة : قائل

))احلق اليت حتتكم إىل القرآن والسنة 
)٢(. 

جتماعية يف جمتمعات الذلة خري شاهد على ما قد قطعه أولئك على طريق إنَّ أساليب احلياة اال
 .العقيدةا لدجالية برغم ما يف الدساتري من إسالم

فالقوانني الوضعية اليت مشلت هذه األنظمة وجعلت كل مسلم يعترب أجنبياً يف نظام املسلم اآلخر 
 .ن حقيقة مفهوم اإلسالمهي كقوانني العمالة واجلنسية والضرائب، غريبة كل الغرابة ع

مث املناهج التعليمية وما فيها من الربامج املهتمة بتخريج جيل اخلدمات، ومحلة الشهادات، 
ومساسرة األسواق، وتسيري شئون إدارات الدول العلمانية وشبه العلمانية، أو إسالمية صورية أو 

 .ناهج ورجاهلاانتقائية أو عشوائية، وانعدام أثر التربية اإلسالمية من هذه امل

                                                 
 .رواه أبو داود، وأمحد، واحلاكم (١)
 .١٨٩: عقيدة املسيح (٢)



مث عرج على الربامج اإلعالمية املنظمة عرب اليوم والليلة، وما تعرضه من خمادعات وأضاليل 
وأالعيب وبرامج إعالمية هشة، وحماوالت تقدمي النماذج اهلزيلة للمسلمني، وإشغال ضحايا األجهزة 

دعايات التجارية، وتأليه اللذائذ باملديح املفرط للحكام والرموز احلاكمة، أوبالرياضة وأبطاهلا، أو بال
ظهور : والشهوات، وتكريس كافة الوسائل لتحريكها، واألدهى من ذلك كله يف جمتمعات الذلة

انتشار البث العاملي املباشر املعد يف بلدان الكفر الصريح، والقائم على إفساد العقلية اإلسالمية اليت 
 .بلغت من الضعف مبلغاً ال تسحد عليه

ا الغزو حباجة اإلنسان املعاصر لالطالع على ما يدور يف العامل، وتغميض العني عن آثار وتربير هذ
 .هذا البث املدمر للعواطف والبيوت والقيم واألخالق

مث تأمل يف الواقع االقتصادي القائم يف جمتمعات الذلة وتسويق اإلفك، وما بلغت إليه هذه 
الفاعلة يف عامل التجارة، وسيطرة هذه العملة ومن وراءها اتمعات من اهلوان واملهانة أمام العملة 

على السوق التجارية العاملية، وربط االقتصاد اهلش يف الواقع اإلسالمية بعجلة االقتصاد العاملي، وما 
نتج عنه من غالء وفحش يف األسعار، وحتويل السوق اإلسالمية إىل سوق استهالك ملنتجات الدول 

القتصادية، وما يعانيه التاجر املسلم واملستهلك املسلم واملستثمر املسلم من الكربى ذات السيطرة ا
سيطرة البنوك الربوية واملصارف األجنبية، وحتكمها يف حركة املال والتجارة، وكأن اإلسالم الذي 

 .ندندن به وحنتكم إليه ال جيد يف بنوده حالً اقتصادياً وال مصرفياً
داخل هذه اتمعات، وكيفية عالقته الشرعية باملصارف ) ملهجناملال اإلسالمي ا(مث تفكر يف 

اإلسالمية املعروة كالزكاة، وكيف تذهب هذه األموال يف غري مصارفها، وزيادة الفقري فقراً، والغين 
غناً مطغياً، وتركز رؤوس األموال يف قلة من املالك واألغنياء بصورة تشبه النشاط الغريب األورويب، أو 

 أيدي احلكام واألمراء، واستغراق أولئك يف الِنعم والعبث والدعة مع وجود الفقراء متركزه يف
 .واملساكني املنهكني ليالً واراً يف خدمة التجارة ومساسرا

إن ديننا احلنيف يربز لنا من صورة احلق واإلميان مناذج جتعلنا نفند بني اإلسالم وبني الدجل، فهذا 
لئن عشت ليأتني  ((: نه يقول وهو على رأس احلكم قبل أن أن تغير السنةعمر الفاروق رضي اهللا ع

))الراعي وهو بسرو محري نصيبه منها مل يعرق فيها جيبنه 
)١(. 

وعمر بن اخلطاب كان األساس يف وضع أنظمة الدولة اإلسالمية احلضارية احلديثة، ومن قراراته 
لة للمسلمني أين ما كانوا حتت ظل الراية اإلسالمية املالية القائمة على معرفةاحلق يف أموال الدو

                                                 
 ).اإلحاطة واالحتياط(، راجع ٥٨١:  العمالنـز ك (١)



ما على وجه األرض مسلم إال وله يف هذا الفيء حق أعطيه أو منعه، إال ما ملكت  ((: الواسعة قوله
))أميانكم 

)١(. 
اجتمعوا هلذا املال فانظروا ملن ترونه، وإين قد قرآت : مسعت عمر يقول ((: وروي عن أسلم قال
إىل قوله } ...ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى{:  مسعت اهللا يقولآيات من كتاب اهللا

واهللا } والذين جاءوا من بعدهم{  إىل قوله}والذين تبوؤا الدار واإلميان* أولئك هم الصادقون{
))ما من أحد من املسلمني إال وله حق يف هذا املال أعطي منه أو منع، حىت راٍع بعدن 

)٢(. 
)) لئن بقيت هلم ليأتني الراعي جببل صنعاء حظه من هذا املال وهو يرعى مكانه واهللا ((: ويقول

)٣(. 
ومثله اخلليفة اخلامس عمر بن عبد العزيز، اإلمام الذي نـزع باخلالفة من الشتائم والسب على 

لسياسيني، املنابر إىل يئة الواقع اإلسالمي الصحيح، أما غثائية االقتصاد املعاصر فهو كغثائية احلكام وا
وكالمها يرتكزان على غثائية العلم املنتقى والعلماء الفتانني، وهذا هو منحدر الطري املمهد حنو 

 ).هيمنة الدجال القادم(
إنَّ من طبيعة اإلنسانية البشرية أا ال تقبل اإلشارة إليها بالنقص ولو كانت ترتع فيه، وكذلك 
احلال عند تقدير املرء املسلم ملوقع وحال جمتمعاتنا اإلسالمية عل ما هي عليه اليوم من تفكك وضعف 

جب الران، وانفصام، فلن يكون لدى القابضني على أزمة احلكم والعلم أدىن استجابة لكشف ح
 .وذاك هو قدر اهللا يف عباده

واإلسالم ذاته مل يلزمنا هم االنتظار لالستجابة بعد التبليغ، وإمنا ألزمنا البيان، ومنحنا سبب 
 .)٤(}ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة {اإليضاح 

لعلم والبيان ما وقد جرت سنة اهللا يف خلقه أن جبابرة البشر مينحون من اإلعداد واالستعداد وا
 ..!يدافعون به عن ولوغ أيديهم يف اجلرمية واالحنراف، وما أشبه الليلة بالبارحة

هذا احلجاج بن يوسف الثقايف حياصر مكة، ويرمي ابن الزبري باملنجنيق، وخالل ذلك نـزلت 
 الصواعق من السماء فأحرقت املنجنيق، فوقف أهل الشام عن الرمي ورفضوا حماصرة مكة، فخطب

أمل تعلموا أنَّ النار كانت تنـزل على من كان قبلنا فتأكل قربام إذا تقُبلَ ..! وحيكم ((: فيهم قائالً
فعادوا إىل الضرب واحملاصرة، وقتلوا عبد اهللا  ))منهم؟ فلوالً أنَّ عملكم مقبول ما نـزلت النار فأكلته 

 فجمعهم احلجاج يف املسجد وصعد املنرب، بن الزبري داخل البيت احلرام، فارجتت مكة بالبكاء عليه،
بلغين بكاؤكم واستفظاعكم قتل عبد اهللا بن الزبري، أال : يا أهل مكة ((: ومحد اهللا وأثىن عليه، مث قال

                                                 
 .٥٢٥:  العمالنـزك (١)
 .من سورة احلشر ١٠-٧: اآليات/ ٥٦١/٤: ا لعمالنـزك (٢)
 .٥٢٤/٤:  العمالنـزك (٣)
 .٤٢: األنفال (٤)



إن ابن الزبري كان من خيار هذه األمة حىت رغب يف اخلالفة ونازع فيها أهلها، ولو كان شيئاً مانعاً 
نة، ألن اهللا تعاىل خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له من القضاء ملنعت آدم حرمة اجل

مالئكته، وأباح جنته، فلما كان منه ما كان أخرجه من اجلنة خبطيئته، وآدم أكرم على اهللا من عبد 
 . )١())اهللا بن الزبري، واجلنة أعظم حرمة من الكعبة، فاذكروا اهللا يذكركم 

ئر املؤسسات الدينية املعاصرة من يربز أفعال احلجاج بن وقد زاد على هذا الفعل الشنيع يف دوا
يوسف ومن على شاكلته من الظلمة واجلبابرة ليوطد ذا التربير مسرية االحنراف عرب التاريخ، ألن 

..  حتت املصب الواحد- قدمياً وحديثاً-هذا التربير استمرار حيوي ومتظافر للمعسكر اتمع حتماً
 .مصب املسيح الدجال

‹mÞìznÛa@ñ‹Ð ë@pbÏa‹®üa@á×@
كان أول أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم اهتماماً مبسألة الفنت وما يترتب عليها من 

حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه، وقد اجتمع رأي الصحابة على تسميته : تراكمات واحنرافات
 علم ذا الصنف السليب يف صلى اهللا عليه وآله وسلم، ملا كان لديه من) أمني سر رسول اهللا(بـ

ما من صاحب فتنة إال ولو شئت أن أمسيه بامسه واسم أبيه  ((: مسرية احلياة اإلسالمية، وها هو يقول
ومسكنه إىل يوم القيامة، كل ذلك مما علمنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، ولو أحدثكم مبا 

))قة ال تناصرين، وفرقة تكذبين فرقة تقاتلين، وفر: أعلم الفترقتم على ثالث فرق
)٢(. 

أين املوافقون واملصدقون؟ املسالة مسألة سر، والسر جيب أن يبقى يف ..إذن فمثار العجب هنا
الصدر، مع أنه لو صرح به ملا جاوز احلق، بل ورمبا دحض الباطل، لكن كيف يدحض الباطل يف 

 واقع ينقسم عليه ثالثة أقسام ليس فيها مناصر له؟ 
راكمت الفنت وأدت إىل احنرافات، وسارت العقليات الفاعلة واملستجيبون هلا يف أودية لقد ت

هالكة مهلكة، وقوائم السلوك املرفوض يف اإلسالم واضحة كل الوضوح من كالم البشري النذير صلى 
، اهللا عليه وآله وسلم وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغرية وال كبرية إال لفتنة املسيخ الدجال

 سيربز معادالً للعبد الصابر على - وهو األمحق اللئيم الذي يكون أسعد النسا بالدنيا-)اللكع(فسيادة 
دينه، القايض عليه كالقابض على اجلمر، وظهور العباد اجلهال والقراء الفسقة سيكون معادالً الختفاء 

                                                 
 .باختصار وتصرف/ ١٧٨: عقيدة املسيح الدجال (١)

عندما دخل احلجاج بن يوسف املدينة، ورأى الناس  ((): ٤٨٨ص(كتب سعد أيوب : ومن صور التشابه يف جمتمعات الذل
إمنا يطوفون بأعواد ورمة بالية، هال طافوا بقصر أمري املؤمنني؟ أال ..! متباً هل: يزورون قرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

 . اهـ))يعلمون أن خليفة املرء خري من رسوله؟ 
 .٤٢٣: عقيدة املسيح/ رواه ابن أيب شيبة (٢)



الً النعدام املتنافسني على العمل العباد العلماء، والقراء العدول وتباهي الناس يف املساجد سيكون معاد
 .الصاحل، ولذلك استعاضوا عن العمل بزخرفة مساجدهم والتباهي ا

ومثلها ظهور الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وختوين األمني وائتمان اخلائن وكثرة القطر وقلة 
لصحيح يف السلوك، مثله النبات وكثرة األمراء وقلة األمناء، يقابلها يف الواقع اختفاء وانعدام املعادل ا

ورواية الزهد، وتصنع  )) يكون الزهد رواية، والورع تصنعاً ((: مثل قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم
الورع من أبلغ الوصف النبوي حلال أمته يف آخر أزماا عند تعرض الرواياتواملسلسالت عن الزهد 

صور ولكنه جيد الواقع غري ذلك سواء من والورع، مث يظهر جيل إعالمي يتأثر باحلدث املعروض يف ال
 .الراوي للزهد أو من املتصنع للورع أو من غريه من الناس

ويرتقي وصف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حتليل الواقع املستقبلي من الصور املشار إليها 
ها، وكل سوق فجارها، وأن يسود كل قبيلة منافقو(( : سلفاً إىل موقع القيادة والتأثري يف احلياة فيقول
وأن  ((وتتالحق االحنرافات بعضها تلو بعض وتتراكم،  )) وأن تزخرف احملاريب، وأن خترب القلوب

يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وأن تظهر املعازف، وتشرب اخلمور، وأن تكثر الشرط 
)) واهلمازون والغمازون واللمازون، وأن يكثر أوالد الزنا

)١(. 
ه البيانات النبوية على اختالف روا ورواياا تقرأ لنا الواقع املتردي يف عصور االحنراف، وهذ

وقد برزت هذه الظواهر يف كافة بالد اإلسالم اليوم جمتمعة بال استثناء، حىت فيما يتعلق بكثرة أوالد 
 -و كالماً عن االلتزام أ-الزنا، فاإلحصائيات الطبية يف عواصم بالد اإلسالم بل ويف أكثرها التزاماً

تربز ظاهرة أبناء الزنا بروزاً ملحوظاً مما ألزم املعنيني باألمر أن ينشئوا دوراً خاصة حلضانتهم وتربيتهم 
تكثر  ((وتعليمهم، ومن هذه العالمة البارزة ينتقل اإليضاح النبوي إىل إبراز حال األنظمة ومؤسساا، 

وهؤالء هم عيون األنظمة وخمابراا والعاملون يف صعيد  ))الشرط واهلمازون والغمازون واللمازون 
مراقبة الناس ورصد أحواهلم، ويف هذه إشارة إىل كثرة اجلرمية والوقيعة يف اتمعات، مما يلزم أهل 

 .احلكم أن يوسعوا دائرة الشرط واملخابرات
ة يف احلياة من عالمات مث اتنقل يف متابعةا لوصف النبوي إىل عامل التجارة واملال كعالمة بارز

تفشو التجارة حىت تعني املرأة زوجها على التجارة، وتقطع األرحام، ويفشو القلم،  ((: الساعة
وظهور الشهادة بالزور، وكتمان شهادة احلق، وإظهار الربا يف صورة البيع، والسحت باهلدية، 

)) واالجتار بالزكاة، واختاذ الفيء دوالً
)٢(. 

                                                 
 .٧١، ٧١: اإلشاعة يف اشراط الساعة (١)
 بالضم، وهو ما يتداول من املال فيكون لقوم دون قوم،  مجع دولة- بضم الدال وفتح الواو-الدول ((: ، وقال٧٢: اإلشاعة (٢)

 .))ومعناها إذا اختص األغنياء وأصحاب املناصب بأموال الفيء ومنعوها عن مستحقيها 



ن عالمات االحنراف وعامليته حىت يبلغ إىل العقيدة والدين، فيقول صلىا هللا مث ينتقل اإلبالغ ع
يأيت على الناس زمان ال يسلم لذي دين دينه إال من فر من شاهق إىل شاهق،  ((: عليه وآله وسلم

وذلك يف آخر الزمان إذا مل تنل املعيشة إال مبعصية  )) أو من جحر إىل جحر، كالثعلب يفر بأشباله
فإذا كان كذلك حلت الغربة يكون يف ذلك الزمان هالك الرجل على يد أبويه إن كان له أبوان، اهللا، 

وإال فعلى يد زوجته، وإال فعلى يد األقارب واجلريان، يعريونه بضيق املعيشة ويكلفونه ما ال يطيق 
 .حىت يورد نفسه املوارد اليت يهلك فيها

اقع املوبوء هو اإلنسان املؤمن، يقول صلى اهللا عليه وآله وأكثر من يعاين اآلالم املعنوية يف هذا الو
يأيت  ((: ومثله )) يأيت على الناس زمان يستخفي املؤمن فيهم كما يستخفي املنافق فيكم ((: وسلم

 .فياليت العلماء يف ذلك الزمان حتامقوا )) على الناس زمان يقتل فيه العلماء كما تقتل الكالب
دت بعض األوطان اإلسالمية من هذا البطش ماال غبار عليه، وال يكون إنه جمتمع خميف، وقد شه

 ((هذا احلال يف أذى العلماء وقتلهم إال وقد حق يف اموع األوسع قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم 
يأيت على الناس زمان مههم بطوم، وشرفهم متابعهم، وقبلتهم نساءهم، ودينهم درامههم 

))اخللق ال خالق هلم عند اهللا ودنانريهم، أولئك شر 
)١(. 

هذه منافذ املكاسب الدجالية يف أمةا إلسالم، ومن هذه املنافذ يدخل الشيطان برايات االحنراف 
واالنصراف يلوح لألتباع واألشياع بالفتات الشعارات الرباقة عن التقدم واحلضارة اوحلرية وما 

 عن أظهرهم، ويصبحوا بني عشية وضحاها جنوداً شاكلها من عبارات االستهواء لينبذوا دين اإلسالم
أوفياء للمسيخ املنتظر، حيلمون جبنته، وخيشون من ناره، ويسريون حتت ظل رايته اليت تطوي العامل يف 

 .أربعني
كيف بكم إذا ابتليتم بعبد سخرت له أار األرض ومثارها،  ((: يقول صلى اهللا عليه وآله وسلم

خيرج إليه النساء حىت أن الرجل لريجع إىل أمه وابنته وأخته  ((.. ))ره؟ فمن اتبعه أطعمه وأكف
))وعمته فيوثقهن رباطاً خمافة أن خترج إليه 

)٢(. 
إمنا أحدثكم هذا لتعقلوه  ((: ومن أجل هذا اخلطر الداهم يقول صلى اهللا عليه وآله وسلم
حدث اآلخر اآلخر، فإنه فتنة وتفهموه وتفقهوه وتعوه، فاعملوا عليه، وحدثوا به من خلقكم لي

)) أشد الفنت
)٣(. 

                                                 
 .٧٦: اإلشاعة (١)
 .٣١٨-٣١٧: عقيدة املسيح (٢)
 .٣١٩:  عقيدة املسيح-كتاب السنة البن العاصم (٣)



Þbu‡Ûa@„î ¾a@ a@òänÏ@åß@ñbväÛa@
إنَّ اهللا تعاىل جعل لكل داء دواء، وفنت املسيح الدجال دواؤها هو اإلميان الراسخ يف القلوب، 
فاملؤمن حني يشعر بوقاية اهللا يعيش قلبه يف حساسية مرهفة وخشية وارتقاب وطمع ورجاء، وأن 

 يف احلياة معلقاً يف كل حركة وكل خاجلة باهللا شاعراً بقدرته وجربوته، شاعراً برمحته وفضله، ميضي
شاعراً بقربه منه يف كل حال، شاعراً برقابة اهللا اليت ال تغيب عنها شيء، فهذا الشعور عندما يسيطر 

 .)١(على املؤمن يضيع الدجال وتنقشع الفنت من عامله
وز هيكل الفرد على احلياة ال تقف عند حد معني، أو مناطة بفرد دون والفنت يف مسريا منذ بر

فرد، وإمنا هي تعرض على القلوب، فمن أراد اهللا فتنته ارتكس يف إحداها، ومن كتب اهللا له السالمة 
 .أمن يف الدنيا واآلخرة

اط علمي وتكرب فتنة الدجال خبروجه وبروزه على ظهر الواقع، إذ يكون هذا الربوز تتوجياً لنش
ومادي وحضاري وعقائدي واسع مهد له الدجاجلة الكذابون يف العامل ووطنوا عليه الناس، بل 

 .وأرضخوا له العامل بالتجويع والقهر والتخويف
دكتاتور عاملي يكون له نظام يف السياسة  ((: إذن فاملسيخ الدجال كما وصفه كتاب سعد أيوب

م كل من خيرج على هذه الوحدة من ضرورات احلياة، والعبادة والتجارة والعمل والفكر، وحير
ويتفرض هذه العبادة املوحدة بالقوة وال سيما على املسيحية املرتدة، وسيجعل اجلميع كآلة إلكترونية 

))تعمل كما يريد 
)٢(. 

هو رئيس مجهورية، أو مملكة،  ((: ويف موقع آخر وصفه الكاتب وصفاً أكثر عمقاً وتدقيقاً، فقال
خبراسان، حبدود تركمانستان الروسية، ) مرو(اطورية، له نظرية سياسية أو اقتصادية، خيرج من أو امرب

عظيم اجلثة، قصري، يف سن الشباب، لون وجهه أمسر مشرب حبمرة، شعر رأسه من أعلى ملتف، ومن 
انبها وراء رأسه حبك، وحليته قائمة، أعور العني اليسرى، وعينه اليمىن خضراء كالعنبة عليها أو جب

قطعة من اجللد، متباعد الساقني، ويظهر ذلك يف مشيته، صوته كأنه خيرج من أنفه، ميشي يف 
 وهذا يدل على أنه -، وهذا الشاب ال يولد له!)حمب للشحاذين(و!) أي دميقراطي(األسواق 
 معه محار أقمر أهلب مسخر له، مكتوب بني عينيه كافر يقرأه مؤمن قارئ وغري قارئ، -متزوج
ن رآه فليبتعد عنه أو يهرب منه، ومن استطاع الثبات فليبصق يف وجهه، واهللا خري حافظاً، لقبه فم

 .املسيح، وصفته الدجال الذي يلبس على الناس، وقيل هو اخلِلط واللبس اخلدع

                                                 
 .٣٢٠: عقيدة املسيح (١)
 .٢٩٣-٢٩٢: سيحعقيدة امل (٢)



ليفرقوا بينه وبني املسيح عيسى عليه السالم، وقد فرق صلى ) باخلاء(هو املسيخ : قال ابن عريب
املسيح ألنه ممسوح العني، وقيل : وقيل ))الدجال مسيح الضاللة ((:  وآله وسلم بينهما بقولهاهللا عليه

)) أو يطوقها كلها إال مكة واملدينة وبيت املقدس - أي يقطعها يف املدة القليلة-ألنه ميسح األرض
)١(. 

 .)) غضب يغضبه أول ما يبعثه اهللا على الناس ((: ويف رواية ))أول ما خيرج يف غضبة يغضبها (( 
يغضبه انتصار املسلمني يف بعض األمصار : واختلف الباحثون يف أسباب هذه الغضبة، فقيل

يغضبه ما يصل لسمعه أن املسلمني قد استخرجوا اإلجنيل الصحيح من حتت البالطة : األوروبية، وقيل
 .، وقيل غري ذلك)٢(الثامنة يف املدينة العظمى

ف الناس، إا قوات الدجال املسلحة، هذه القوات املسلحة خيرج الدجال ومعه يهود وأصنا
يتبعه قوم كأن وجوههم اان املطرقة  ((: باألسلحة الكيميائية، يقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

 . واان تعين التروس الغليظة، وهذه التروس تبدو واضحة يف األقنعة الواقية من الغازات السامة ))
املسيح الدجال أول من  ((: ذه القوات السحرة، يقول صلى اهللا عليه وآله وسلمكما يتقدم ه

يتبعه سبعون ألفاً من اليهود عليهم السيجان، ومعهم سحرة اليهود، يعملون العجائب ويروا 
 .)) الناس فيضلوم ا

الدجال من يتبع املسيح  ((: ومع هذا اجليش خيرج نساء، يقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
 .))يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة، وثالثة عشر ألف امرأة 

ومن قوات املسيح خيرج الرويبضة التافه، والفاسق، والوضيع، والقذر، يقول صلى اهللا عليهوآله 
 .)) خيرج إليه غوغاء الناس ((: وسلم
نعم، :  أن أحبسها؟ فيقولونانا رب العاملي، وهذه الشمس جتري بإذين أفتريدون: إنه يقول(( 

: أتريدون أن أسريها؟ فيقولون: فيحبس الشمس حىت جيعل اليوم كالشعر، واجلمعة كالسنة، ويقول
 .))نعم، فيجعل اليوم كالسنة 

يبعث معه شياطني تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر، فما يرى الناس، يقتل نفساً 
)) يسلط على غريها مث حيييها، فما يرى الناس ال

)٣(. 
أيام املسيح الدجال أيام يتحصن فيها املؤمن يف حصن اهللا جل وعال، يقول صلى اهللا عليه وآله 

إن خيرج فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن خيرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه،  ((: وسلم
، وملاذا  )) ورة الكهففمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح س ((،  )) واهللا خليفيت على كل مسلم

                                                 
 .٢٨٨-٢٨٧ص: عقيدة املسيح (١)
 .٢٩٧: عقيدة املسيح: راجع (٢)
 .٣١٧: عقيدة املسيح (٣)



وينذر الذين قالوا {فواتح سورة الكهف؟ فواتح سورة الكهف سالح يضرب اإلفك وعقيدة الباطل 
 .)١(رفض للتصوير اهلزيل الذي قال أن هللا ولد} اختذ اهللا ولداً

فواتح الكهف، وهروب يف اجلبال، ومواجهة بالتفل، هذه أساليب ينجو ا املسلمني من املسيح 
وما لبثه : قلنا يا رسول اهللا. فمن لقيه منكم فليتقل يف وجهه ويقرأ بفواتح سورة الكهف ((: لالدجا

. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامكم كأيامكم: أربعون يوماً: يف األرض؟ قال
 .))  له قدرهال، اقدروا: قالفذلك اليوم الذي كالسنة، أتكفينا فيه صالة يوم؟ : يا رسول اهللا: قلنا

: أي ))كالغيث استدبرته الريح  ((: إذن فما سرعته يف األرض؟ قال صلىا هللا عليه وآله وسلم
 .يسرع إسراع الغيم تسوقه الرياح بقوة وعنف

يندفع املسيح الدجال بقواته من خراسان فيجتاح إيران وحيتل كرمان، ومن كرمان ينطلق على 
 : حمورين

 : المحور األول
، )٢(رمان ويعرب مضيق هرمز الحتالل مصر ما بني البحرين، ويتقدم إىل مكة واملدينةينطلق من ك

 .وهدف هذا اهلجوم تدمري البناء اإلسالمي من طابقه األول، ويف هذا يكمن غباء املسيح الدجال

 :المحور الثاني
لقيادة ينطلق من كرمان إىل شط العراق، ومنه إىل ر األردن، وهدف هذا اهلجوم هو تدمري ا

 .)٣(العسكرية اإلسالمية يف القدس
ويف الشام تلتقي حماور جيش الدجال بعد أن استعد جند اإلسالم، مث تأخذهم ظلمة ال يبصر 

من : أحدهم كفه، فينـزل ابن مرمي فيحسر عن أبصارهم، وبني أظهرهم رجل عليه المة، فيقولون
ارات اإلسالم أنَّ املهدي هو الذي سيكلم جاء يف بش ((. عيسى: أنا عبد اهللا وكلمته: أنت؟ فيقول

 .))عيسى عليه السالم 
 ))تقدم صل : يا روح اهللا ((: وينـزل عيسى بن مرمي عليه السالم عند صال الفجر، فيقول أمريهم

 أي عيسى -فإذا قضى صالته ))هذه األمة أمراء بعضهم على بعض، فيتقدم أمريهم فيصلي  ((: فيقول
 فليس - أي أصحاب املسيح الدجال-، وينهزم أصحابه)٤(ته بني ثندوتيه فيقتله أخذ حرب-عليه السالم

                                                 
 .٣٢١: عقيدة املسيح (١)
ليس من بلد إال سيطؤه املسيح الدجال إال مكة واملدينة، وليس نقب من أنقاا إال  ((: قال صلى اهللا عليه وآله وسلم (٢)

 ].رواه مسلم[ ))عليه املالئكة صافة حترسها 
 .٣٠٥: عقيدة املسيح (٣)
 .٣٣٧-٣٣٦: عقيدةا ملسيح (٤)



خيتب اليهودي وراء احلجر  ((يا مؤمن هذا كافر : يومئٍذ شيء يواري منهم أحداً، حىت احلجر يقول
)) هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله: يا عبد اهللا.. يا مسلم: والشجر فيقول احلجر أو الشجر

)١(. 
ة عاملية يفىن فيها املسخ العاملي عرب التاريخ، ولذلك يشترك احلجر والشجر فيها، إا معرك

 .وتسهم احلجارة والنباتات يف تطهري العامل من فتنة املسيخ الدجال إىل األبد
‹Änä¾a@òÐîÜ©a@bèíc@NN_ÙãbØß@åíc@

 ولذلك كنا مع تالحق األحداث عرب النصوص حيتم االستمرارية يف متابعة القضايا حىت ايتها،
 .النص يف مالحقة الدجال وفتنته عب القرون حىت ايته على يد عيسى عليه السالم

 .ولكن هناك حدث عاملي يفضصل بني الفتنة الدجالية وجذورها، إنه ظهور اإلمام املهدي
) غولد سايهر، وفلون(لقد رفض فكرة املهدي رجال هناك من أمثال  ((: كتب سعيد أيوب

من منطلق أم يأكلون كل طعام يأيت من هناك، وفيهم قال النيب صلى اهللا عليه ! ل هنافاتبعهم رجا
اللهم ال يدركين زمان لوال أدرك زمان قوم ال يتبعونا لعلم وال يستحيون من احلليم، : وآله وسلم

 .)) قلوم قلوب األعاجب وألسنتهم ألسنة العرب
الرديئة امللونة جبميع ألوان الضعف، ألن هؤالء قد إن املهدي سيأيت لينهي وجود أصحاب القضايا 

 .فقدوا املقدرة على فرض العدل على معسكر حيمي الرذيلة بالرؤوس النووية
إن : ، فنقول ))إن فكرة املهدي هي دعوة للخموحل حىت يايت املهدي ويقود  ((: وقد يقول قائل

لذي مت تفصيله هناك وفرضوه هنا، وإال الذين يقولون ذا هم أنفسهم الذي جاءوا جبلباب اخلمول ا
 فكيف عرفنا اخلمول؟

إن املهدي حق، واملهدي سيأيت باحللقة املفقودة والطريق إىل هذه احللقة هو نفسه الطريق إىل 
 .)٢(معسكر اإلميان الذي ال نفاق فيه

مسيخ إن املهدي حق ألن الدعوة إىل اهللا قبل االنقالب الكوين األخري ستكون على أرض ا ال
 .الدجال، وخروج املسيخ الدجال يعين إغالق باب التوبة، فال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل

ويقولون {إن التصدر للدعوة قبل إغالق باب التوبة البد له من مهدي، ولنتدبر قول اهللا تعاىل 
* م وال هم ينظرونقل يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إميا* مىت هذا الفتح إن كنتم صادقني
 .)٣(}فأعرض عنهم وانتظر إنا منتظرون

فهذه اآليات حتدثت عن يوم فتح فيه ال ينفع الذين كفروا إميام، وطالب تعاىل رسوله بأن 
 !.ينتظر، وأخربه بأن أهل الكفر منتظرون

                                                 
 .٣٣٨: عقيدة املسيح (١)
 .٣٦٢: عقيدة املسيح (٢)
 .٣٠-٢٨: السجدة (٣)



ن يف هكذا ذكرت اآليات الكرمية العالقات، فما هو يوم الفتح هذا؟ إن العاقل ال يقول بأنه كا
املاضي، ألنه لو قال ذا لكان الذين دخلوا يف اإلسالم من بعده مل ينفعهم اإلميان، وبالتايل مل يقبل 

من زعم أن املراد من هذا الفتح فتح مكة فقد  ((: قال ابن كثري يف تفسريه آلية الفتح. منهم اإلسالم
 .))والفصل أبعد النعجة وأخطأ فأفحش، وإمنا املراد الفتح الذي هو القضاء 

فمىت يكون يوم الفتح؟ ولتحديد هذا اليوم البد أن نبحث يف العالمات اليت تغلق أبواب التوبة، 
يوم يايت بعض آيات ربك ال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل أو {وهي اليت قال فيها تعاىل 
 .)١(}كسبت يف إمياا خرياً

ثالث إذا خرجن ال ينفع نفساً إمياا مل  ((: ه وآله وسلموهذه اآليات قال عنها النيب صلى اهللا علي
طلوع الشمس من مغرا، واملسيح الدجال، ودابة : تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً

)) األرض
)٢(. 

أما طلوع الشمس وخروج الدابة فلم ترد أحاديث تبني أن للمسلمني معارك عاملية عندمها، إمنا 
يكونان يف عالمة املسيح الدجال، وقبل خروج الدجال وادعائه األلوهية سيكون املعارك والفتح س

بعد أن كسر شوكة الذين كانوا يستكربون، وبعد هذا الفتح ) روما(املهدي قد فتح املدينة العظمى 
 .))خيرج املسيخ الدجال، فال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل 

تظر وأن يعرض عنهم ألن هؤالء منتظرون، وعندما يأيت أمر اهللا إن اهللا تعاىل أمر رسوله بأن ين
 .)٣(ويتم الفتح بقيادة املهدي املنتظر ويدمر البيت الصلييب من أساسه

_‹Änä¾a@ð‡è¾a@ìç@åß@
لقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن خليفة يف آخر الزمان من أهل البيت النبوي يؤيد 

، )املهدي(يتبعه املسلمون، ويستويل على املمالك اإلسالمية، ويسمى بـهذا الدين ويظهر العدل و
 .)٤(ويكون خروج الدجال وما بعده من أمارات الساعة الثابتة يف الصحيح على إثره

 : وقد طعن البعض يف أحاديث النعجي لوجوه خمتلفة
 .وهاأن الشيخني مل خيرجا من أحاديث املهدي شيئاً، ولو صحت عندهم ألخرج: األول
ال يزداد  ((: احلديث الذي رواه ابن ماجه أن رسول اهللا صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثاين

األمر إال شدة، وال الدنيا إال إدباراً، وال الناس إال شحاًن وال تقوم الساعى إال على شرار الناس، 
)) وال املهدي إال عيسى ابن مرمي

)١(. 
                                                 

 .١٥٨: األنعام (١)
 . رواه الترمذي (٢)
 .٣٦٤: عقيدة املسيح (٣)
 .١٩، ١٨: املهدي املنتظر البراهيم الشوخي (٤)



خيرجا كل الصحيح يف صحيحهما، وأحاديث املهدي أخرجها فإن الشيخني مل : أما الوجه األول
صحاب السنن األربعة، كما أخرجها اإلمام أمحد يف مسنده، واحلاكم يف املستدرك، وابن حبان، 
وغريهم من العلماء الثقات، وإن هناك أحاديث صحيحة مل خيرجاها ومع هذا فقد خرج اإلمام مسلم 

يكون يف آخر ... ((: وأورد احلديث إىل أن قال... )) عند جابر كنا ((: عن اجلريري عن أيب نضرة قال
 .)) أميت خليفة حيثو املال حثياً وال يعده عدداً

حدثتين عائشة رضي اهللا : وخرج اإلمام البخاري حديثاً آخر عن نافع بن جبري بن مطعم قال
ذا كانوا ببيداء من يغزو جيش الكعبة فإ: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: عنها قالت

 .إىل اية احلديث ))...األرض خيسف بأوهلم وآخرهم
وخرج اإلمام مسلم حديث اخلسف باجليش عن طريق عبد اهللا بن الزبري عن عائشة رضي اهللا 

العجب أن ناساً من أميت يؤمون البيت برجل  ((: عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال
 .)٢(احلديث ))..البيت حىت إذا كانوا بالبيداء خسف ممن قريش قد جلأ إىل 

ففي هذه األحاديث إشارة واضحة إىل خليفة يف آخر الزمان حيثي املال حثياً وال يعده عداً، ويف 
، واتفق الشيخان على اخلسف باجليش، وقد وضح ))رجل من قريش قد جلأ بالبيت  ((: احلديث اآلخر

 . وآثار ال جمال لالجتهاد يف إنكارهاصحاب السنن هذا األمر بأحاديث
وإذا كان احلديث املتواتر هو الذي رواه مجع كثري يؤمن تواطئهم على الكذب عن مثلهم إىل 

هو الذي يكتفي فيه بأداء : انتهاء السند، وكان مستندهم احلس، الرؤية، أو السماع، واملتواتر املعنوي
يل العادة تواطؤهم على الكذب، وهو كثري فإن املعىن ولو اختلفت رواياته عن اجلمع الذي حت

 .)٣(أحاديث املهدي تواترت تواتراً معنوياً
واألحاديث الواردة يف  ((: قال العالمة حممد بن علي الشوكاين اليمين رمحه اهللا تعاىل يف التوضيح

رب، وهي املهدي اليت أمكن الوقوف عليها منها مخسون حديثاً، فيها الصحيح واحلسن والضعيف املنج
متواترة بال شك، وال شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما هو دوا على مجيع االصطالحات 
احملررة يف األصول، وأما اآلثار عن الصحابة املصرحة باملهدي فهي كثرية أيضاً هلا حكم الرفع إذ ال 

))جمال لالجتهاد يف مثل ذلك 
)٤(. 
فكيف يأتلف هذا  ))ال مهدي إال عيسى ابن مرمي  ((وسئلت عن حديث : وقال ابن القيم اجلوزية

 : مع أحاديث املهدي وخروجه، وما وجه اجلمع بينهما، وهل يف املهدي حديث أم ال؟ واجلواب
                                                                                                                                            

 .ملستدرك وعلق عليهأوردها حلاكم يف ا (١)
 .٣١: املهدي املنتظر (٢)
 .٣٤: املهدي املنتظر (٣)
 . إلبراهيم الشويف٣٥: املهدي املنتظز (٤)



فرواه ابن ماجه يف سننه عن يونس بن عبد األعلى  ))ال مهدي إال عيسى ابن مرمي  ((: فأما حديث
 بن صاحل عن احلسن عن أنس بن مالك عن النيب عن الشافعي عن حممد بن خالد اجلندي عن أبان

قال أبو احلسني حممد بن احلسني . )١(صلى اهللا عليه وآله وسلم، وهو ما تفرد به حممد بن خالد
 غري معروف عند أهل الصناعة من أهل - هذا-حممد بن خالد ((: اآلبري يف كتاب مناقب الشافعي

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بذكر املهدي العلم والنقل، وقد تواترت األخبار واستفاضت 
ل بيته، وأنه ميلك سبع سنني، وأنه ميأل األرض عدالً، وأن عيسى خيرج فيساعده على قتل ÷وأنه من أ

 .اهـ))الدجال، وأنه يؤم هذه األمة ويصلي عيسى خلفه 
لها جممعة على أن وقد صنف عدد من العلماء رسائل خاصة بأخبار اإلمام املهدي املنتظر، وك

اإلمام املهدي يأيت قبل املسيح الدجال، مث يشترك اإلمام املهدي مع النيب عيسى ابن مرمي على قتل 
 .الدجال

 .كما أفاضت هذه املؤلفات النلق حول ما تظهر قبله من العالمات منها أن تطلع مع الشمس آية
 املهدي ويعملون على بث ثقافة وهذه اآلية لن يفطن إليها الذين ينكرون ((: قال سعد أيوب

وينخسف القمر  ))اإلنكار، فالذين ينكرونه ستخضع اآلية عندهم لتحليالت أهل الكتاب العلمية 
ألول ليلة من رمضان، وتنكسف الشمس يف النصف منه، ومل يكونا من خلق اهللا السماوات 

أيب سفيان ويكون على واألرض، وخيرج جنم له ذنب يضيء، ويظهر رجل من ولد خالد بن زيد بن 
يده األذى آلل البيت النبوي، وخيسف جبيش يبعثه السفياين من املدينة إىل مكة وال يبقى منه إال 

 .رجالن يبذهب أحدمها إىل اإلمام املنتظر ويبلغه خرب اخلسف، وهنا يبدأ ظهور اإلمام
ذا الظهور، وما وقد أفاض املؤرخون وأهل السري عن احلروب واملعارك الطاحنة اليت تسبق ه

 .جتري من األحداث العظام يف بالد الشام والعراق ومصر
دماء ) دماء(وخالصة القول باألحوال قبل املهدي تتلخص يف كلمة واحدة  ((: كتب سعيد أيوب

، وسوف تظل راية اإلسالم مرفوعة !يف املشرق، ويف اجلزيرة، ويف بيت املقدس، ويف موسم احلج
 .اإلمام عليه السالم: باللون األمحر القاين، حىت يأيت الرجلبلوا األسد واملبللة 

وعلى هذه النظرة ! هذا هو املهدي، ومما حيزن النفس أن هناك من ينظر للمهدي على أنه خرافة
تشب أجيال لتحارب اهلدي آخر الزمان، وما ذنب هذه األجيال حىت تتحمل أخطاء الفقهاء الذين 

 ))ودونوا هلم القراطيس اليت جتعل ظلمهم قاعدة ال حتتاج إىل تغيري؟ أفتوا إىل احلكام أول الزمان 
 .)٢(اهـ

                                                 
 (( - أي حممد بن خالد- حديثه- أي الذهيب-: منكر احلديث، قلت: قال األزدي.. وحممد بن خالد اجلندي ((: قال الذهيب (١)

 ).٤٨: املهدي املنتظر(اهـ  ))منكر وهو خرب  ))ال مهدي إال عيسى ابن مرمي 
 .٣٨٠-٣٦٧: عقيدةا ملسيح (٢)



وبعد أن أحتنا اال للنقل والنص يف مسالة ظهور اإلمام نديل يف هذا املضمار مبا يربز لنا من 
 : مالمح املقارنة واالستقراء

ة باسم اإلسالم وعلى فاملرحلة اليت تسبق اإلمام هي مرلة غثاء ودجاجلة، ومرحلة ظلم ومتاجر
حساب املسلمني، وأكثر من يضع عالمة استفهام على مسألة ظهور اإلمام هم فقهاء مرحلة الغثاء، 

 .وبعض الذين تصيبهم احلساسية والغثيان عند ذكر آل البيت النبوي
) ال مهدي إال عيسى(واعتبار أن ) اخلليفة الذي حيثو املال حثياً(وأعتقد أن إصرارهم على نفي 

ويقيمون علم املصطلح وعلم اجلرح والتعديل جداراً حاجزاً بينهم وبني القبول، ولو كان احلديث 
منكراً كما ذكره العلماء، فإن هذا لن يعذرهم من قبول التشخيص للمرحلة اليت هم يعيشون فيها بأن 

له وسلم وأن كافة الشروط اليت ذكرها الرسول صلى اهللا عليه وآ) املرحلة اليت تسبق الدجال(
، وأن من مسات الدجل )دينية ودنيوية(كعالمات لظهوره وبروزه صارت ماثلة يف كافة شئون احلياة، 

 .باخلليفة الذي حيثوا ملال حثياً ألنه من آل البيت النبوي) التكذيب والنفي(املروج يف هذه اتمعات 
، أو التشويش عليها حيناً وفقه الدجال يستقيم على قاعدة الرفض هلذه الفضيلة، وإنكارها حيناً

آخر، ومبقدار إنكارها وجناح التشويش عليها باسم العلم وباسم االتباع ال االبتداع تظل جدر اإلفك 
قادرة على محاية النماذج الغثائية، وحمافظة على التوازن االجتماعي والسياسي ملراتب الشخوص 

 .املنتفعة ذا الدجل املركب
ال حثياً، حيمل فك الرمز الذي بنت عليه مدرسة الغثاء جمدها العلمي إن اخلليفة الذي حيثو امل

 .املربمج
فالفقه الغثائي محل سياسة التشريك كتهمة ناجحة ضد األمة اإلسالمية، ونتج عن هذه اهلمة 
مفهوم التجديد للتوحيد، والتجذير ملظاهر الشرك والطاغوت يف املسلمني، وانطوت احليلة املدبرة 

 .مدرسة الغثاء وعساكرهم وأتباعهم، ولكل أجل كتابعلى ضحايا 
فاإلمام املهدي عشية ظهوره ال حيمل فقه الغثاء وال يؤيده وال يدندن على ذات املبادئ املزورة، 

، حيثو املال حثياً، يشبع اجلياع، حيل أزمة )١(وإمنا حيل املشكلة األساسية يف األمة، املشكلة االقتصادية
ارقات املصطنعة، يدور الرجل بصدقته من الذهب والفضة فال جيد من حيتاجها املساكني، يسقط املف

ألن اجلميع صاروا يف غري حاجة لعطاء وال استجداء وال ذلة، وال يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا، 
وال حيتاجون لطبع رسائل متنوعة حتذر من البدعة يف املولد وال القنوت وال البسملة، وال صالة 

ح، وال رفع الكف يف الدعاء، وال مشكلة وضع اليد عند االعتدال، بل ال يروجون مسألة التراوي
التقسيم للتوحيد ألن اجلميع يعرفون عالقتهم برم ونبيهم، ويعلمون علم اليقني أن جمدد التوحيد يف 

                                                 
 .دم أصنام الرجاءع الفتيل املصريف الكافر الناهب ملقدرات األمة، جيزر ويهنـزي (١)



شيء من األمة هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وآهلوسلم، وأما أصحاب الربامج املشطورة فليسو بأهل ل
.. األلقاب اإلسالمية، وهم يف آخر الزمان ال خيتلفون عن غريهم من مناذج الغثاء، ألن الغثاء شامل

غثاء سياسي، وغثاء اقتصادي، وغثاء عقائدي، وغثاء اجتماعي، والغثاء يصيب أهله بالوهن، والوهن 
كاذباً، والكاذب هو الرماد الذي ذره إبليس على عيون الناس ينب يدي الدجال، فصار الصادق 

 !.فيا سبحان اهللا.. صادقاً، واخلائن أميناً، واألمني خؤوناً
إن األمل املعقود إمنا هو يف املستقبل املوعود، يف األمنية املرجوة، اما الواقع فمنعدم العدل، منقطع 

جرة الثمرة، واخلري يف األمة ال يزال وال ينقطع، ولكن السوس قد خنر اخلشبة، ومصدر النخر يف ش
، ولكنه قدر اهللا، وهذه آياته يف عباده، وا يعرف املرء )هيمنة معسكرات الكفر والنفاق(اإلميان 

 .صدق النبوءة احملمدية
وكما علمنا ان مدخل المسيح الدجال كان من بداية العلم، ولقد صنعت بعض فتنة الدجال وإن 

ى أبلغت األزمة كلها إىل أيدي مساسرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وىله وسلم حلي، مث تلتها فنت أخر
ألنا لفتنة  ((: الدجال ومعسكره، فإننا نعلم علم اليقني أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول

بعضكم أخوف عندي من فتنة املسيح الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إال جنا منها، وما صنعت 
 .))املسيح الدجال فتنة منذ كانت الدنيا صغرية وكبرية إال لفتنة 

 .متت حبمد اهللا



{ 
الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أم * قل هل ننبئكم باألخسرين أعماالً{

أولئك الذين كفروا بآيات رم ولقائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم القيامة * حيسنون صنعاً
إن الذين آمنوا وعملوا * لي هزواذلك جزاؤهم جهنم مبا كفروا واختذوا آيايت ورس* وزناً

ـُزالً قل لو كان * خالدين فيها ال يبغون عنها حوالً* الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس ن
قل إمنا أنا * البحر مداداً لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مدداً

 لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فمن كان يرجو
 .}بعبادة ربه أحداً

 صدق اهللا العظيم
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